
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2559 

               -------------------------------------- 
 

 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 เมื่อวนัพธุที ่8 
ตุลาคม 2557 และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพธุที ่7 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุมมมีตติัง้นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ เป็น
กรรมการแทน  
นายกติต ิ บุศยพลากร  
   คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

๑.  พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓.  นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ  
๔.  นางวรรณวไิล   พรหมลกัขโณ กรรมการ  
5.  นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 

ต่อมานางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ ไดข้อลาออกจากต าแหน่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ท า
ใหต้ าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครว่างลง สภากรุงเทพมหานครได้
ตัง้  
รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์ โลหะชาละ  เป็นกรรมการแทนนางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ ในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่4) 

ผูช่้วยเลขานุการ 

1.  นางณฐัรด ี ซุ่ยยงั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั ส านกังาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั ส านกังาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

   

สรปุผลงานของคณะกรรมการฯ    

1. ภารกิจด้านกฎหมายและระเบียบ  
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1.1 การยกร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
และไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพเิศษ 134 ง วนัที ่13 
มถิุนายน ๒๕๕๙ แลว้  
 1.2  คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครได้พจิารณายกร่าง  ระเบยีบว่าด้วยการรบัเรื่อง
ร้องเรยีน การน าเรื่องเข้าสู่การพจิารณา วธิ ีการพจิารณาการสอบข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการ
สอบขอ้เทจ็จรงิและวธิพีจิารณาสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 ขอ้ 36 
บญัญตัวิ่า หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การน าเรื่องเขา้สู ่การพจิารณา วธิกีาร
พิจารณาการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวนของ
คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยูร่ะหวา่งสง่ระเบยีบดงักล่าวเพือ่ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

2. ภารกิจด้านในประเทศ 
  2.1 การต้อนรบัหน่วยงานท่ีเดินทางมาศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร 

 

2.1.1 วนัท่ี 8 มกราคม 2559 คณะผูแ้ทนนักเรียน ผูแ้ทนข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศึกษากรงุเทพมหานครเข้าเย่ียมคารวะประธานสภากรงุเทพมหานคร  

ส านักการศึกษาน าคณะผู้แทนนักเรยีน ผู้แทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษากรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน เขา้เยีย่มคารวะและรบัฟังโอวาทจาก ร.ต.ต. เกรยีงศกัดิ ์โลหะ
ชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร และเยีย่มชมหอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
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2 .1 .2  วัน ท่ี  12  กุมภาพันธ์  2559  คณ ะผู้ เ ข้ ารับ ก ารอบ รมหลักสู ต ร
ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรบัผู้บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 ศึกษาดูงานสภา
กรงุเทพมหานคร 

คณะผูเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ าหรบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่4 จ านวน 130 คน เขา้ศกึษาดงูานและขอรบัฟังการบรรยายพเิศษ หวัขอ้ “ปัญหา
ระบบสาธารณสุขและการจดัการในเมอืงขนาดใหญ่ (Mega City)” ในวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 
09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมี ร.ต.ต. เกรียงศักดิ ์โลหะชาละ 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่องธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และนาย
พรีะพงษ์ สายเชื้อ ปลดักรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่อง ระบบสาธารณสุขกบัการจดัการเมอืงใหญ่ (Mega 

City) และโรงพยาบาลคุณธรรม 
 

        
 

        



- ๔ - 
 
 

        
 

2.1.3 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ศึกษาดูงานการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
กรงุเทพมหานคร 

คณาจารยแ์ละนกัศกึษาสาขาวชิาการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
จ านวน 145 คน เขา้รบัฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งการศกึษาดูงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาดูงานเกี่ยวกบัการจดัการบรหิารงานองคก์รและ
สถานทีส่ าคญัหน่วยงานภาครฐัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ใหน้กัศกึษาได้
เรยีนรู้เทคนิคและวิธีการบรหิารงานของหน่วยงาน นอกเหนือจากการเรยีนรู้ในภาคทฤษฎี ณ ห้อง
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

- ร.ต.ต. เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรบัคณะฯ 
และบรรยายสรุปในภาพรวมของสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบนัมาที่มาจากการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 15 
กนัยายน พ.ศ.2557 ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่86/2557 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ.2557 จ านวน 30 คน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามกรอบอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
 - นายภาส ภาสสทัธา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่องธรรมาภบิาลในการ
บรหิารทอ้งถิน่  

- พลโท โชติภณ จนัทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร 
บรรยายเรื่องที่มาของสภากรุงเทพมหานคร  
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2.2 การจดักิจกรรมส าคญัของสภากรงุเทพมหานคร 
 

2.2.1 การสมัมนาของสมาชิกสภากรงุเทพมหานครและข้าราชการกรงุเทพมหานคร 
“หวัข้อบทบาทของสภากรงุเทพมหานครกบัการขบัเคล่ือนการปฏิรปูกรงุเทพมหานคร” วนัท่ี 21 
ธนัวาคม  2558 ณ ห้องเรสซิเดน็ส ์โรงแรมริเวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ เขตบางพลดั 

สภากรุงเทพมหานครมกี าหนดจดัการ
สมัมนาสมาชกิสภากรุงเทพมหานครในหวัขอ้ “บทบาท
ของสภากรุงเทพมหานครกบัการขบัเคลื่อนการปฏริูป
กรุงเทพมหานคร” การสมัมนาดงักล่าวมวีตัถุประสงค์
เพื่ อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบันักวชิาการ ภาคประชาสงัคม 
ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครในด้าน
โครงสรา้งและการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
                     
 หวัข้อท่ี 1 แนวโน้มรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รบั 
       วิทยากร : ศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรฐัธรรมนูญแห่ง                   
ราชอาณาจกัรไทย สมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ  
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แนวคดิในการร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ต้องการให้เกดิการเมอืงใหม่ ดุลอ านาจใหม่ที่มี
ความสุจริตโปร่งใสประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ และรัฐต้องจัดให้ มีการบริการสาธารณะที่มี
ประสทิธภิาพ การเมอืงการปกครองทัง้ระดบัรฐั และขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ ใส
สะอาด สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขัน้ตอน  สาระส าคญัเบือ้งตน้ในร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่แบ่งออกเป็น 
10 หวัขอ้ ดงันี้ 

 1. รฐัมหีน้าทีป่กป้องดแูลฐานชวีติของประชาชนใหม้ัน่คง 
- การศกึษาภาคบงัคบัไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย 
- การสาธารณสุขทีม่คีุณภาพทีท่ ัว่ถงึ 
- การสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติอย่างทัว่ถึงตามหลกัการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

- การคุม้ครองและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

- รกัษาวนิยัการเงนิการคลงั 
- ขจดัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 2. ทุกเสยีงมคีา่ กาบตัรเดยีว คอื การเลอืกตัง้จะใชร้ะบบจดัสรรปันสว่นผสม  
 3. คุม้ครองสทิธปิระชารอบดา้น ไม่ตอ้งรอ้งขอ  นอกจากทีม่บีญัญตัคิุม้ครองไวเ้ป็นการ

เฉพาะในรฐัธรรมนูญนี้แล้ว การใดที่มไิดห้า้มหรอืจ ากดัไวใ้นรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายบุคคลย่อมมสีทิธิ
และเสรภีาพที่จะท าได้และได้รบัการคุ้มครองในชวีติและร่างกาย การเกณฑ์แรงงาน  การแสดงความ
คดิเหน็ การพดู การเขยีน การพมิพ ์การโฆษณา และการสือ่ความหมายโดยวธิอีื่น  

 4. ตดัสทิธคินโกง ยกระดบัการเมอืง 
- ก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ใหเ้คร่งครดัเพื่อคดักรองคนดเีขา้
มา 

  - การเพกิถอนสทิธลิงสมคัรรบัเลอืกตัง้ จากเดมิที่เคยเพกิถอนสทิธหิา้มลงสมคัรรบั
เ ลื อ ก ตั ้ ง 
แค ่5 ปี เป็นการเพกิถอนสทิธหิา้มลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ตลอดชวีติ 

5. คุณธรรมจบัตอ้งได ้วางกลไกและกระบวนการต่างๆ ใหส้ถาบนัการเมอืง นกัการเมอืง 
องคก์รอสิระ มหีน้าทีต่อ้งแสดงใหป้ระจกัษ์วา่ มมีาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตังิานและมกีลไก
การควบคุมตรวจสอบและมบีทลงโทษ ทีช่ดัเจน รวดเรว็ โปรง่ใส เป็นธรรม  

6. ยกระดบัการตรวจสอบ 
          - องคก์รอสิระตอ้งมอีสิระจรงิ  
          - ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมอืง 
          - ปฏบิตังิานเชือ่มโยงหนุนเสรมิกนั 
          - มมีาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมรว่มกนัและตรวจสอบไดโ้ดยภาคประชาชน 
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          - มกีลไกการท าใหก้รรมการองคก์รอสิระพน้จากต าแหน่ง 
7. ลดการทอนพลงั ท าลายลา้ง สรา้งพลงัชาต ิจดัดุลอ านาจทีเ่หมาะสม 

            - วุฒสิภาไม่มอี านาจถอดถอนผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
            - ใหศ้าลฎกีา และศาลรฐัธรรมนูญเป็นผูช้ี ้
            - ยกเลกิ การถอดถอน (Impeachment) ใชค้ าวา่ หมดคุณสมบตั ิ
  8. การคลงัทีคุ่ม้ค่า ตรงความตอ้งการ 

- ก าหนดเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะรฐัมนตรทีี่ต้องบรหิารประเทศโดยไม่
สรา้งความเสยีหายทางการคลงั 

- การแปรญตัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี หา้มปรบัเพิม่ หา้มเปลีย่นแปลงรายการ
งบประมาณ  

- ก าหนดใหม้กีารตรากฎหมายเกีย่วกบัวนิยัการเงนิการคลงัและงบประมาณ 
9. การมสี่วนร่วมที่จบัต้องได้ ประชาชนต้องมสี่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการบรหิาร

ประเทศ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรบัประโยชน์ร่วมตรวจสอบ ร่วมถอดถอน (กรณีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่) ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ 

10. ประชาชนรูล้่วงหน้าว่าใครจะมาเป็นนายกรฐัมนตรี พรรคการเมอืงเป็นผูเ้สนอชื่อผู้
สมควรเป็นนายกรฐัมนตร ีและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูอ้อกเสยีงเลอืกนายกรฐัมนตรดีว้ยเสยีงขา้ง
มากในสภาผูแ้ทนราษฎร 

 การปกครองทอ้งถิน่ตามรฐัธรรมนูญใหม่ 
 1. รฐัต้องจดัให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลกัแห่งการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 
 2. การจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ให้ค านึงถึงความสามารถในการ

ปกครองตนเองในดา้นรายได ้จ านวนและความหนาแน่นของประชากร พืน้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจดัการตนเองได้มากขึ้น มคีวามสุจรติโปร่งใส

มากขึ้น              เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งจดับรกิารสาธารณะตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 5. รฐัตอ้งท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มรีายไดข้องตนเอง ใหส้ามารถจดัท าบรกิาร

สาธารณะไดอ้ย่างเพยีงพอ และในระหว่างทีย่งัไม่สามารถหารายไดข้องตนเองไดเ้พยีงพอ รฐัตอ้งจดัสรร
เงนิอุดหนุนให ้

 6. การจดัท าบรกิารสาธารณะใดที่สมควรใหเ้ป็นหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
รปูแบบใดโดยเฉพาะ ใหก้ าหนดไวเ้ป็นกฎหมาย  

 7. ต้องมีกฎหมายก าหนดขัน้ตอนในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
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 การบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 1. รฐัต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน การ

จดับรกิารสาธารณะ 
 2. การก ากบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รฐัตอ้งท าเทา่ทีจ่ าเป็น 
 3. ตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัการทุจรติภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้คีวาม

รดักมุ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวินัยทางการเงินการคลัง ใช้จ่ายเงินอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 5. การก าหนดอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งค านึงถงึความเหมาะสม

และความแตกต่างขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ 
 6. การบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้กีฎหมายบุคคลทีค่ านึงถงึ 

         - ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละทอ้งถิน่ 
         - การจดัใหม้มีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกนั 
         - สามารถพฒันาร่วมกนั 
         - สบัเปลีย่นบุคลากรระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัได ้

โครงสรา้งการเมอืงทอ้งถิน่ 
 1. สมาชกิสภาทอ้งถิน่มาจากการเลอืกตัง้ 
 2. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มาจากการเลอืกตัง้หรอืมาจากความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิน่ 
 3. ผู้บรหิารขององค์กรปกครองท้องถิน่รูปแบบพเิศษอาจมาจากวธิอีื่นตามที่กฎหมาย

ก าหนด แต่ตอ้งค านึงถงึการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 การมสีว่นรว่มของประชาชน 
 1. ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภาท้องถิน่ ผูบ้รหิารท้องถิ่น เปิดเผยขอ้มูล และให้

ประชาชนมสีว่นรว่มในการด าเนินการ 
2. การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ให้มกีารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณหรอื

เปลีย่นแปลงรายการ 
3. ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธเิขา้ชือ่เพือ่เสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ได ้ 
4. ประชาชนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธเิข้าชื่อเพื่อถอดถอน (Recall) สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่ได ้
หวัข้อท่ี ๒  แนวคิดการปรบัปรงุโครงสร้างกรงุเทพมหานครเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให้          บริการประชาชน 
                   วิทยากร : รองศาสตราจารย ์วฒิุสาร ตนัไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 
           แนวคดิการปรบัปรุงโครงสรา้งกรุงเทพมหานคร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
ประชาชนและเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการขบัเคลื่อนการปฏริปู
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กรุงเทพมหานคร จงึขอเสนอแนวคดิ ๒ ประเดน็คอื การทบทวนการท างานของกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบนั และกรุงเทพมหานครจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไรในอนาคต 

กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่ถอืวา่เป็นองคก์รทางการเมอืง
รปูแบบหนึ่ง ในการใหบ้รกิารประชาชนอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม กรงุเทพมหานครจ าเป็นตอ้งมเีครือ่งมอื
บรหิารจดัการสาธารณะ ๒ ระดบั ไดแ้ก่ 

๑. ระดบัมหภาค เชน่ เรือ่งการวางผงัเมอืง ถา้ด าเนินการล่าชา้จะท าใหก้รุงเทพมหานคร
เตบิโตและเปลีย่นแปลงอย่างไรท้ศิทาง (unplanned growth / unplanned changed) รวมทัง้การ
ด าเนินการในเชงิกฎหมาย การบงัคบัใช ้รวมทัง้การแกไ้ขกฎหมาย ซึง่ถอืวา่กรุงเทพมหานครยงัใช้
เครือ่งมอืในระดบัดงักล่าวนี้น้อยมาก 

๒. ระดบัจุลภาค  ผ่านชอ่งทางการท างานของเขต ซึง่เหน็ดว้ยทีจ่ะใหเ้ลอืกตัง้
ผูอ้ านวยการเขต เพราะจะท าใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเมอืง แต่ไมค่วรใหเ้ป็นมหานคร
แห่งการเมอืงมากเกนิไป กรุงเทพมหานครควรมเีอกภาพในการท างานและเพิม่กระจายอ านาจลงพืน้ที ่
ควรมเีอกภาพเชงินโยบายทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างทัว่ถงึ เป็นเมอืงแห่ง
ความเป็นธรรม (Justice City) ซึง่เครือ่งมอืในระดบัดงักล่าวควรมคีวามหลากหลายและมวีธิกีารบรหิาร
จดัการการกระจายอ านาจอยา่งสมบรูณ์แบบ ซึง่เป็นความทา้ทายของกรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนเป็นอย่างด ีท าให้ประชาชนไม่เกิด
จติส านึกทีจ่ะพึง่ตนเอง วนันี้จะท าอย่างไรใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเมอืงอย่างพอเพยีง 
นักการเมอืงท างานเพื่อบ้านเมอืงมากกว่าการเมอืง ใน
ขณะเดียวกันประชาชนต้องมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนร่วมเพื่อตนเอง นอกจากนี้  ควรมีการ
ผลกัดนัการแก้กฎหมายให้เกิดเมอืงพิเศษเชิงอ านาจ
หน้าที ่เช่น แม่สอดเป็นเมอืงเกตเวยค์วรมอี านาจหน้าที่
ในการจดัเมอืงเพื่อรองรบัการเดนิทาง เทศบาลแหลม
ฉบงัควรมอี านาจหน้าที่จดัการระบบโลจสิตกิส์ทางบก
และทางน ้ า เกาะสมุยควรมีอ านาจหน้าที่จัดการ
ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เมอืงพทัยาควรมอี านาจหน้าทีจ่ดัการท่องเทีย่วดา้นความบนัเทงิ เป็นตน้ 

ประเดน็ปัญหาและภาระของกรุงเทพมหานคร 
1. การขยายตัวของจ านวนประชากร มจี านวนประชากรแฝงและประชากรที่ไปกลบั 

ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัปรมิณฑล 
2. ความต้องการและท้าทายของเมืองใหม่ มีการพัฒนาไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู ้

สรา้งสรรค ์และมนีวตักรรม (Smart City) และการสรา้งเมอืงทีห่ลอมรวมกบัสิง่แวดลอ้ม 
3. การกระจายการจดัการสาธารณะใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม โดยหลกัการพฒันาเพือ่สรา้ง

ความเทา่เทยีม (Equalization)  ลดช่องวา่งในการเขา้ถงึของประชาชนในสงัคม 
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โครงสรา้งการปกครองทอ้งถิน่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
๑. โครงสรา้งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษของกรุงเทพมหานคร มคีวามเหน็

วา่ กรุงเทพมหานครควรเป็นระบบ ๒ ชัน้ ในการบรหิารระบบราชการโดยการเน้นทีพ่ืน้ทีใ่หม้ากขึน้ และ
จดัระบบการตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ ส านกัและเขตจะบรหิารจดัการหรอืมคีวามสมัพนัธใ์นแต่ละงาน 
อย่างไร นอกจากนี้ เรือ่งการใหบ้รกิารควรเป็นหน้าทีข่องเขต สว่นเรือ่งการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ
ทศิทางด าเนนิการต่าง ๆ ควรเป็นหน้าทีข่องส านกั การปรบัปรุงโครงสรา้งตอ้งด าเนินการแกก้ฎหมายใน
ภาพใหญ่ ซึง่เป็นเรือ่งทีท่า้ทา้ย เพือ่ใหก้รุงเทพมหานครสามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต  

๒. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ต้องออกแบบให้เกิดความสมดุลระหว่างกัน ซึ่งถือว่าปัจจุบันรูปแบบของกรุงเทพมหานครมี
ความกา้วหน้ากวา่เทศบาล 

๓. อ าน าจห น้ าที่ และศักยภาพ ในการจัดบริก ารสาธารณ ะ ปั จจุบัน ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานครไม่มรีาชการส่วนภูมภิาค แต่ในกรุงเทพมหานครมรีาชการส่วนกลางอยู่ในพื้นที่ เช่น 
กรมทางหลวงชนบท ต ารวจจราจร ฉะนัน้ ถา้กรุงเทพมหานครจะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ไดจ้ะตอ้งมอี านาจ 
แต่ขอ้พงึระวงัคอืหากมกีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญ ผูบ้รหิารจากทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษอาจมาจากวธิกีารแต่งตัง้ 
โครงสรา้งการบรหิารอาจเปลีย่นแปลง เชน่ ไม่มสีภา หรอือาจมคีณะกรรมการบรหิารยุทธศาสตร ์เป็นตน้ 

๔. อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายเพยีงพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหา
ใหแ้ก่ประชาชนหรอืไม่ ถา้ยงัไม่เพยีงพอจะแกไ้ขอยา่งไร 

๕. กรุงเทพมหานครมสีดัส่วนรายได้สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่รายได้ก็
ยงัไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน ดงันัน้ กรุงเทพมหานครและทอ้งถิน่ควรพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่าง
รายได้กับการจดัเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษี และภาษีที่จ่ายคืนให้กับท้องถิ่นควรเป็นสดัส่วนที่
สอดคลอ้งกนั 

๖. ข้อจ ากดัด้านความมีอิสระ มีอ านาจและการทับซ้อนของการจดับรกิารสาธารณะ 
รวมทัง้ความสมัพนัธใ์นการก ากบัดแูลกบัสว่นกลาง 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
๑. การแกไ้ขกรอบใหญ่ของกฎหมาย (Legal Framework)  

  ๑.๑ การก าหนดโครงสรา้ง การจดัแบ่ง และก าหนดอ านาจหน้าที่ใหม่ ควรมคีวาม
ชดัเจน เพื่อเป็นเมอืงเฉพาะ เช่น แม่สอด สมุย แหลมฉบงั มอี านาจหน้าที่ตามปกติคอืการให้บรกิาร
ประชาชน และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อใหเ้มอืงสามารถท างานไดพ้เิศษ เช่น อ านาจดา้นการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิการจราจร การอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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              ๑.๒ การขยายรูปแบบการบรหิารกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เช่น เรื่องน ้าท่วม 
การบรรเทาสาธารณภยั และการขนส่งสาธารณะ มรีะบบที่สามารถท างานแบบคาบเกี่ยวและสามารถ
ประสานรว่มมอืกนัได ้
              ๑.๓ รูปแบบการจดับรกิารสาธารณะที่มีความร่วมมือกัน ด าเนินการโดยองค์การ
มหาชนของทอ้งถิน่ เอกชน หรอืประชาชนในพืน้ที ่  
              ๑.๔ การพฒันารายได ้ไดแ้ก่ รายไดจ้ากภาษี (จดัเกบ็เองหรอืรฐัจดัสรรให)้ รายได้ที่
ไม่ใช่ภาษี (ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารสาธารณะ) การด าเนินกจิการพาณิชย ์และการกู้ยมืเงนิและการ
ออกพนัธบตัร 
 ๒. การแกโ้ครงสรา้งภายใน (Internal Structure)   
              ๒.๑ กรุงเทพมหานครก าหนดแนวทางการบรหิารว่า จะเป็นแบบชัน้เดยีวหรอืสองชัน้  
ขอเสนอเป็นแนวทางสองชัน้ในเรื่องของระบบบรหิารไม่ใช่สองชัน้ทางการเมอืง ซึ่งตอ้งออกแบบใหม่ใน 
แต่ละงาน 
              ๒.๒ บทบาทและหน้าทีข่องเขตและส านกั 
              ๒.๓ การบรหิารราชการภายในกรุงเทพมหานคร 
 ๓. การกระจายอ านาจภายในกรุงเทพมหานคร 
             ๓.๑ การจดัโครงสรา้งใหม่ (Reclassification) 
             ๓ .๒  การก าหนดพื้ นที่  ความร่วมมือระหว่างพื้ นที่ เขต  หรือพื้ นที่ เชื่ อมต่ อ
กรุงเทพมหานคร   
             ๓.๓ การจดับทบาทและอ านาจหน้าที ่

แนวคดิเมอืงแห่งอนาคต (Cities of the Future)  
๑. ตอ้งมวีสิยัทศัน์และแผนยทุธศาสตร ์
๒. การมวีสิยัทศัน์ทีจ่ าเป็นต่อการสรา้งความทะเยอทะยานและอยูบ่นความเป็นจรงิ 
๓. การสรา้งและวางแผนวสิยัทศัน์ควรมาจากหลายภาคสว่น 
๔. การมวีธิคีดิแบบองคร์วมจ าเป็นต่อการวางแผนเพือ่น าไปสูก่ารด าเนินงานตามกลยทุธ์ 
๕. ตอ้งเจาะลกึและจดัล าดบัความส าคญัต่อวธิคีดิทัง้หมดเพือ่เตรยีมพฒันา 

                   รปูแบบเมอืง ๔ แบบ  
1. เมอืงทีไ่ม่ตอ้งท าอะไรเลย (Sleeping city) 
2. เมอืงทีไ่ม่เคยคดิอะไรเลย (Adventurous city) 
3. เมอืงแห่งความฝัน (Dreaming city) 
4. เมอืงแห่งอนาคต (City of future / City of opportunities) เป็นเมอืงทีต่อ้งการคอื การ

ท าไดจ้รงิตามนโยบายทีว่างไว ้
                  แนวคิดของ Michael Hammer เกี่ยวกับเรื่อง Re-Engineering สามารถน ามาปรบัใช้กับ
กรุงเทพมหานครได ้ดงันี้ 
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๑. Re-think คือการก าหนดแนวคิดและกระบวนการคิดว่ากรุงเทพมหานครจะใช้รูป
แบบเดมิหรอืรปูแบบใหม่ โดยจะตอ้งคดิแบบถอนรากถอนโคนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

๒. Re-design คอืการออกแบบโครงสรา้งภายในและกฎหมาย 
๓. Re-tool คอืการน าเครือ่งมอืต่าง ๆ มาใชใ้นการบรหิารจดัการใหม่ 
๔. Re-train คอืการเตรยีมบุคลากรใหม่ 

 หวัข้อท่ี 3 ความคาดหวงัของประชาชนต่อการให้บริการของกรงุเทพมหานคร 
   วิทยากร : นายวีระพนัธ ์โตมีบญุ หวัหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์ 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงตน้ทางและปลายทางของปัญหาของทัง้ประเทศ ไม่ว่าสิง่ใดจะ
เกดิขึน้ที่ใดกต็าม ในท้ายที่สุดจะต้องมาที่กรุงเทพมหานคร เช่น ในพื้นที่ทางภาคเหนือที่มปัีญหากรณี
ชาวเขาปลกูกะหล ่าปลโีดยการบุกรุกป่า โดยไดม้กีารรณรงคใ์หห้ยุดการปลกูพชืในลกัษณะของการบุกรุก
แ ล ะ ท า ล า ย ป่ า  
แต่ขอ้เทจ็จรงิพบวา่กะหล ่าปลนีัน้เป็นการปลกูเพือ่สง่มาขายใหช้าวกรุงเทพมหานครบรโิภค รวมถงึแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มกีารท าลายทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นชาว
กรุงเทพมหานคร 

 หากพดูถงึกรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่มกัจะไดย้นิในมุมมองทีม่ปัีญหาหรอืมมุมองเชงิลบ  
เมื่อเรว็ ๆ นี้มขีา่วคนตกทอ่ ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าเหลอืเชื่อว่าปัญหานี้ยงัคงมอียู่ในกรุงเทพมหานคร โดยปัญหา
คนตกท่อครัง้นี้ไม่ไดเ้กดิขึน้เป็นครัง้แรก โดยเมือ่ปี 2557 กเ็คยมขีา่วคนตกท่อมาแลว้ พืน้ฐานการท างาน
ของสื่อมวลชนในการแสดงแง่คดิ มุมมอง หรอืสะท้อนสิง่ใดออกมานัน้ จะเป็นการมององค์รวมภายใต้
องคป์ระกอบ ดงันี้  

- เนื้องานทีเ่กดิขึน้ในแต่ละชิน้งาน 
- ความสมัพนัธบ์ุคคล เชน่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหล่งขา่วกบับุคคลต่าง ๆ มคีวาม

เชือ่มโยงกนัอย่างไร  
- เสยีงสะทอ้นประชาชน ในดา้นอารมณ์และความรูส้กึ 
- ทัศนคติ อารมณ์ ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจของสื่อ เป็นส่วนประกอบในการ
วเิคราะห ์

ซึ่งอาจพบได้ว่างานของสื่ออาจไม่เป็นที่พอใจของผู้บรหิารองค์กรที่ตกเป็นข่าว แต่ในมุมมองของสื่ อ
พบว่าชาวบ้านเป็นผูไ้ด้ประโยชน์สถานการณ์ที่ยอ้นกลบัมาสู่ความเป็นกรุงเทพมหานครและความเป็น
เมอืงพเิศษทีห่ลายทา่นอาจมองไม่เหน็ มดีงันี้ 

- ประชากรรุ่นใหม่มจี านวนลดลง ความส าคญัในการสมรสลดลง ผูส้งูอายุจ านวนเพิม่ขึน้
กา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุ  

- เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม และสือ่มกีารใชเ้ทคโนโลยใีหม่ทีท่นัสมยั 
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- ประชาชนสามารถเป็นสื่อไดเ้อง ซึ่งปัจจุบนัไม่ไดม้เีพยีงสื่อมวลชนกระแสหลกัเท่านัน้ 
ประชาชนสามารถมบีทบาทและใชส้ื่อสนองตอบความพอใจหรอืไม่พอใจสู่สาธารณะได้ง่าย เพยีงแต่ใช้
โทรศพัทม์อืถอืถ่ายภาพแลว้โพสตล์งโซเชยีลมเีดยี 

- มคีอนโดมเินียมพกัอาศยัในย่านกลางเมอืงหรอืย่านศูนยก์ลางดา้นการคา้และเศรษฐกจิ  
มรีถไฟฟ้าใหบ้รกิารเพิม่ขึน้และมกีารสรา้งคอนโดมเินียมตามแนวรถไฟฟ้า มรีุน่น้องทีรู่จ้กักนัตดัสนิใจไม่
ซื้อรถยนต์ แต่ซื้อคอนโดมิเนียมในท าเลที่ดีและปัน่จักรยานไปท างานแทน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจร 

- ชาวต่างประเทศเขา้มาอยู่มากขึน้ บางอาชพีจะตกอยู่ในมอืต่างชาต ิเช่น หาบเร่แผง
ลอย  

ในแงมุ่มมองของความคาดหวงั ในการส ารวจครัง้ล่าสดุเมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา โดยใน
ภาพรวมความพงึพอใจในการท างานของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร พบวา่คะแนนอยูใ่นระดบัทีด่ ี
 ปัญหาทีค่นกรุงเทพฯ ตอ้งการใหแ้กไ้ขมากทีส่ดุ 5 ขอ้ มดีงันี้ 

1. ปัญหาขยะมากและกลิน่ขยะเหมน็ 
2. ปัญหาการจราจรตดิขดั 
3. ปัญหาแหล่งมัว่สมุ การพนนั และยาเสพตดิ 
4. ปัญหาถนนช ารุด ถนนแคบ 
5. ปัญหาน ้าทว่มขงัตามถนนและซอย เพราะทอ่ตนั  
 ปัญหารถตดิบา้นเรามคีวามพเิศษอยู่อย่างหนึ่ง ซึง่เชื่อว่าทุกประเทศไม่ไดแ้กปั้ญหาอย่าง

บา้นเรา เนื่องจากบา้นเราแกปั้ญหารถตดิโดยการซื้อรถใหม่ ตวัอย่างเช่นในอดตี วทิยากรมเีพื่อน 5 คน
ในกลุ่มนกัขา่วดว้ยกนั แต่มเีพือ่นเพยีงคนเดยีวทีม่รีถยนต ์การเดนิทางไปทีต่่าง ๆ ของกลุ่มเพือ่นกจ็ะใช้
รถเพยีงคนัเดยีวเท่านัน้ แต่ปัจจุบนัทุกคนมรีถยนต์เป็นของตวัเอง การเดนิทางกจ็ะใชร้ถยนต์ 5 คนั ที่
จอดรถกต็อ้งใช ้5 ที ่หากมลีูกเมื่อ ลูกโตขึน้กจ็ะตอ้งมรีถเพิม่ขึน้อกี กรณีคอนโดมเินียม ส่วนใหญ่มผีูอ้ยู่
อาศยั 2 – 3 คนต่อหอ้ง ซึง่อยา่งน้อยตอ้งมรีถยนต ์2 คนั แต่ตามระเบยีบของคอนโดมเินียมใหจ้อดรถได้
หอ้งละ 1 คนั เป็นตน้ ดงันัน้ ประชาชนจะตอ้งมสีว่นรว่มเพือ่ทีจ่ะใหม้กีารใชร้ถยนตล์ดลง แต่ในความเป็น
จ ริ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ค่ อ น ข้ า ง ล า บ า ก  
คนไทยไม่คุน้เคยกบัการเดนิ เช่นระยะทางเพยีง 200 – 300 เมตร กจ็ะใชบ้รกิารมอเตอรไ์ซค์รับจา้ง มี
ระบบรถไฟฟ้าแต่ยงัไม่ครอบคลุมเสน้ทาง จงึไม่สามารถหลกีเลีย่งการใชร้ถยนต์ได้ จงึขอฝากประเดน็
การจดัการที่ยงัไม่เป็นระบบของการขนส่งมวลชนซึ่งไม่สมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิให้ประชาชนลดการใช้
ร ถ ย น ต์  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  
ทีจ่อดรถของสถานีรถไฟฟ้าหมอชติ ที่มสีภาพไม่เป็นระเบยีบ มรีถจอดกดีขวางทางเขา้และออก และมี
ปัญหาเรือ่งความปลอดภยั ซึง่จากประสบการณ์ทีเ่คยน ารถไปจอด พบวา่ยางขอบกระจกรถถูกดงึออกไป 
เป็นตน้ 
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 ปัญหาเรื่องน ้าท่วม ได้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไข แต่ยงัเป็นความพยายามที่
เขา้ตาจนตรงปลายทาง เพราะในที่สุดกท็ าได้เพยีงการตัง้เครื่องสูบน ้า แต่ภายหลงัมกีารแก้ปัญหาโดย
การปรบัปรุงยกระดบัพื้นบรเิวณปากซอย ท าใหน้ ้าไม่ท่วมแลว้ แต่จะไปท่วมบรเิวณกลางซอยและท้าย
ซอยแทน ดงันัน้ควรจะตอ้งมกีารจดัการเชงิโครงสรา้งทีส่งูกวา่นี้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวว่ากรุงเทพฯ เป็นเมอืงพเิศษ 
ดงันัน้การแกไ้ขปัญหาจะตอ้งท าอะไรไดม้ากกวา่นี้                                                            

ปัญหาขยะ ทุกฝ่ายจะต้องมสี่วนร่วม ซึ่งการรณรงค์ ชี้น าหรอืชกัชวนใหใ้ชส้ิง่ของที่ซื้อ
มาแลว้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดนัน้ ยงัถอืว่าไม่ประสบความส าเรจ็ ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในจติใจของประชาชน 
ดงันัน้จะตอ้งมกีารรณรงคอ์ย่างจรงิจงั 

 ปัญหาแผงลอยที่ตัง้เกะกะ ส่วนหนึ่งเป็นความต้องการของลูกคา้ แต่อกีส่วนเป็นความ
ต้องการของผู้ที่หวงัว่าจะได้รบัประโยชน์จากทุกฝ่าย ซึ่งปัจจุบนัมจี านวนแผงลอยเพิม่ขึ้นจ านวนมาก 
ตวัอย่างเช่น บรเิวณดา้นหลงัสวนจตุจกัร ในอดตีนัน้สามารถขีจ่กัรยานลดัเลาะเพื่อออกไปสู่ถนนวภิาวดี
รงัสิตได้ แต่ปัจจุบนัขี่ไม่ได้แล้ว เน่ืองจากมีแผงลอยค้าขายเต็มไปหมด บรเิวณด้านข้างสวนสริกิิติก์็
เชน่กนั  

 เมื่อโจทย์มีการเปลี่ยนแปลง ในมุมมองข้อเสนอที่ได้สอบถามจากสื่ออาวุโส เห็นว่า
สถานการณ์อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดั จงึควรด าเนินการดงันี้  
           - สง่เสรมิการแบ่งทรพัยากรอย่างเท่าเทยีม เช่น เมื่อมกีารสรา้งถนนขึน้หนึ่งสาย จะตอ้ง
มชี่องทางส าหรบัจกัรยานด้วย ควรมกีารจดัแนวความคดิหรอืการสมัมนาหาแนวทาง เนื่องจากเวลา
ค านึงถึงเรื่องทางจกัรยานนัน้ มกัจะคดิบนพื้นฐานของผู้ใช้ถนนและใช้รถยนต์ โดยจากประสบการณ์
พบว่ากลุ่มผู้ใช้จักรยานแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเด็กที่ใช้จักรยานไปโรงเรียนและกลุ่มที่
ผูป้กครองทีใ่ชจ้กัรยานไปสง่บุตรทีโ่รงเรยีน ซึง่ไม่ไดร้บัการเหลยีวแลหรอืไดร้บัน้อยทีสุ่ด 2. กลุ่มแม่บา้น
ทีใ่ชจ้กัรยานไปตลาด 3. กลุ่มทีใ่ชเ้พือ่เชื่อมต่อขนสง่มวลชน 4. กลุ่มทีใ่ชเ้พือ่การเดนิทางระยะไกล ซึง่ไม่
น่าเป็นห่วงนัก 5. กลุ่มที่ใช้เพื่อออกก าลงักาย ซึ่งได้รบัความส าคญัค่อนข้างมาก ซึ่งล่าสุดมกีาร เปิด
เ ส้ น ท า ง จั ก ร ย า น ที่ บึ ง ห น อ ง บ อ น แ ล ะ บึ ง ม ะ ข า ม เ ท ศ  
ซึง่เป็นเสน้ทางทีส่วยงามมาก 

- จดัหาทีอ่ยู่อาศยัใหม่ใหก้บัผูท้ีอ่ยู่อาศยัรมิคลองทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการขอคนืพืน้ทีร่มิ
คลอง 

- จัดให้มีไวไฟ (wifi) ให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีผลการวิเคราะห์จาก
ต่างประเทศแลว้วา่ในอนาคตทุกคนจะมอีุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสห์รอืดจิติอลอยา่งน้อยคนละหนึ่งชิน้  

- พฒันาใหเ้กดิชุมชนผูส้งูอายุ 
- ส่งเสริมการสมรส เพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่  ตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้
ด าเนินการอยู ่

- สง่เสรมิการเป็นผูน้ าการประหยดัพลงังาน ควรมกีารใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 
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- สง่เสรมิความเทา่เทยีมทางการศกึษาและพฒันาการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ควรเป็นสิง่ที่
เดินควบคู่กันไป ต้องท าให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความเป็นหนึ่งทางการศึกษาให้ได ้
ตวัอย่างเช่น ตามรัว้โรงเรยีนทีม่ชีื่อเสยีงจะพบว่ามป้ีายขนาดใหญ่ตดิก าแพงโรงเรยีนประกาศว่านกัเรยีน
สอบโอเน็ตไดค้ะแนนรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ แต่กรณีโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครพบว่ามป้ีายขนาดใหญ่ตดิ
ก าแพงประกาศว่านักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฮูล่าฮูป เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอาจมจีุดอ่อนคอืการรบันกัเรยีนเขา้เรยีนไม่จ ากดั 

บทบาทของกรุงเทพมหานคร ภายใต้สภาพปัญหาที่มอียู่และยงัไม่ได้รบัการแก้ไขสิง่ที่
ประชาชนคาดหวงั เป็นไปไดย้าก เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่ไดม้คีวามพเิศษอย่างทีม่ฐีานะเป็นเมือง
พิ เ ศ ษ  
ซึง่ตอ้งมกีารท าหน้าทีดุ่จเทพ แต่เทพทัง้หลายยงัมขีอ้จ ากดั จงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

- ควรแก้ไขกฎหมายให้คล่องตัวและต้องแก้ปัญหาให้ได้ไวเท่าแสง ปัจจุบันมกัจะใช้
กระแสในโซเชยีลมเีดยีในการรอ้งเรยีนหรือต าหนิหน่วยงานรฐั หากไม่สามารถอธบิายหรอืแกไ้ขได ้อาจ
เกดิความเสยีหายมากยิง่ขึน้ 

 - ควรใช้โซเชียลมีเดียเพื่อรบัฟังและสื่อสารกบัประชาชนทุกคนและทุกระดบัอย่างมี
ประสทิธภิาพ ปัจจุบนัการแก้ปัญหายงัเป็นการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ตวัอย่างเช่น ปัญหาน ้าท่วมขงับนทาง
ยกระดบัทีส่าดลงมาโดนผูท้ี่สญัจรด้านล่าง ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข เป็นต้น ในบางจงัหวดัมแีอพพลเิคชัน่
เป็นของตวัเองแล้ว ซึ่งวทิยากรได้ค้นหาแอพพลเิคชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบักรุงเทพมหานคร พบว่ามเีพียง
แอพพลิเคชัน่ด้านการจราจรและแนะน าเส้นทาง ซึ่งใช้งานได้ในระดับดี แต่แอพพลิเคชัน่ส าหรับให้
ประชาชนไดส้ื่อสารหรอืรอ้งเรยีนปัญหายงัไม่พบ พบแต่เพยีงแอพพลเิคชัน่บางกอกไนน์  ซึง่ไดไ้ปคน้หา
ในกูเกิ้ลพบว่ามกีารระบุเป็นเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ปลอดภยั ในแง่ของการใชโ้ซเชยีลมเีดยียงัมกีารใชไ้ม่เตม็ที ่ให้
ความส าคญักบัเรื่องนี้น้อยเกนิไปและขา่วสารทีล่งไม่เป็นปัจจุบนั โซเชยีลมเีดยีของหน่วยงานควรจะตอ้ง
แสดงออกได้ในลกัษณะเดียวกบัตัวบุคคล โดยให้สามารถสื่อสารและโต้ตอบได้ และควรน ามาใช้ให้
เกดิผลในเชงิรุกดว้ย แต่ปัญหาคอืขอ้จ ากดัเรื่องกฎหมายและระเบยีบในการท างาน การทีจ่ะสื่อสารสิง่ใด
ออกไปในนามหน่วยงานจะตอ้งผ่านการอนุมตักิ่อนจงึท าใหก้ารสือ่สารล่าชา้ 

 - ควรพฒันาการใชส้ือ่เพือ่ความร่วมมอื เช่น ลดขยะใหไ้ดผ้ลและท าไดจ้รงิ  
 - ควรน าเทคโนโลยมีาใช้เพื่อความคล่องตัว เช่น น า Drone มาใช้ในภารกิจด้านการ

ดบัเพลงิ ซึง่ชว่ยใหเ้หน็สถานการณ์ในมมุสงูและเป็นประโยชน์ในการสัง่การได ้ 
 - ควรจดัประกวดการถ่ายภาพความสวยงามของกรุงเทพมหานครปีละหนึ่งครัง้ 
 - ควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในฐานะที่

กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองทอ้งถิน่ทีม่คีวามพเิศษและความแตกต่าง  
 - ควรมกีองทุนเพือ่แกไ้ขปัญหาเร่งดว่นระดบัเมอืงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การสมัมนาเพ่ือปรบัปรงุการให้บริการและการบริหารงานของกรงุเทพมหานครให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาประกอบดว้ย 
กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย 
   - ผูอ้ านวยการเขตหรอืผูแ้ทน 50 เขต 
   - ผูอ้ านวยการส านกั 16 ส านกั 
   - ผูอ้ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 
   - หวัหน้าส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย 
   - กรุงเทพเหนือ (7 เขต) เขตจตุจกัร ดอนเมอืง บางเขน บางซื่อ ลาดพรา้ว สายไหม และหลกัสี ่
   - กรุงเทพกลาง (9 เขต) เขตดนิแดง ดุสติ ป้อมปราบศตัรพูา่ย พญาไท พระนคร ราชเทว ี  

วงัทองหลาง สมัพนัธวงศ ์ และหว้ยขวาง 
   - อนุกรรมการ  
กลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย 
   - กรุงเทพตะวนัออก (9 เขต) เขตคลองสามวา คนันายาว บางกะปิ บึงกุ่ม ประเวศ มีนบุร ี

ลาดกระบงั สะพานสงู และหนองจอก 
   - กรุงธนเหนือ (8 เขต) เขตคลองสาน จอมทอง ตลิง่ชนั ทววีฒันา ธนบุร ีบางกอกน้อย  

บางกอกใหญ่ และบางพลดั 
   - อนุกรรมการ  
กลุ่มท่ี 4 ประกอบดว้ย 
   - กรุงเทพใต้ (10 เขต) เขตคลองเตย บางคอแหลม บางนา บางรกั ปทุมวนั พระโขนง ยาน

นาวา วฒันา สาทร และสวนหลวง 
   - กรุงธนใต ้(7 เขต) เขตทุง่ครุ บางขนุเทยีน บางแค บางบอน ภาษเีจรญิ ราษฎรบ์รูณะ และหนอง

แขม 
   - อนุกรรมการ  

ประเดน็การอภิปราย 
 ข้อ 1. ส านักงานเขตจะเป็นหน่วยงานหลกัในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างไร 

 หวัข้ออภิปราย  :  การจดัแบง่อ านาจหน้าท่ีระหว่างส านักและส านักงานเขตควรมี
แนวทางอย่างไร 
ก. ความเหน็ของส านัก 

1. ภารกจิงานดา้นการโยธา   
- การอนุญาตก่อสรา้งอาคาร การซ่อมแซมปรบัปรงุถนนสาธารณะ ภารกจิทีส่ านกังานเขต
คดิวา่  
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จะสามารถด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชนได ้ส านกัการโยธายนิดมีอบใหส้ านกังานเขตดแูล
เบด็เสรจ็                โดยตอ้งจดัโครงสรา้ง อ านาจหน้าที ่อตัราก าลงั และวสัดุอุปกรณ์ เพือ่ใหส้ านกังาน
เขตมคีวามพรอ้มในการรองรบัและปฏบิตัภิารกจิ 

2. ภารกจิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- เรือ่งขยะ พืน้ทีส่เีขยีว ควรถ่ายโอนภารกจิใหส้ านกังานเขตเป็นผูด้ าเนินการ แต่เมือ่มกีาร
โอน 

ภารกจิจากส านกัไปยงัส านกังานเขต ควรโอนบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์จากส านกัไปใหก้บัส านกังานเขต
ดว้ย   (ยกเวน้ถนนทีต่อ้งดแูลเป็นพเิศษ เชน่ ถนนราชด าเนิน เป็นตน้) 

3. ภารกจิงานดา้นการระบายน ้า 
- การบรหิารจดัการระบบการระบายน ้าในคคูลองขนาดเลก็ ควรมอบใหส้ านกังานเขตเป็น
ผูด้แูล 

อย่างเบด็เสรจ็ (ยกเวน้การดแูลระบบการบ าบดัน ้าเสยีขนาดใหญ่) 
- ควรมกีารสง่เสรมิเกีย่วกบัการประสานงานในการปฏบิตัภิารกจิระหวา่งส านกัและส านกังาน
เขต 

ใหม้กีารบรูณาการในการท างานมากยิง่ขึน้ เนื่องจากการระบายน ้าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมี
ความส าคญัมาก หน่วยงานตอ้งร่วมมอืกนัด าเนินการเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ  
ข. ความเหน็ของส านักงานเขต 

1. ส านกังานเขตมหีน้าทีร่บัผดิชอบไดเ้ฉพาะการซ่อมแซมดแูลทางเทา้ แต่ไมม่อี านาจหน้าที ่
ซ่อมแซมปรบัปรุงผวิจราจร 

2. การบงัคบัใช้กฎหมาย เนื่องจากกฎหมายที่บงัคบัใช้ในปัจจุบนัไม่ได้ให้อ านาจในการ
ปฏบิตัหิน้าที่ในบางภารกจิ เช่น ส านักงานเขตมอี านาจในการจบั ปรบั แต่ไม่มอี านาจด าเนินคด ีท าให้
ส านกังานเขตไมส่ามารถด าเนินการไดอ้ย่างเบด็เสรจ็ 

3. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตให้ชดัเจน หากโอนภารกจิแล้วควรโอนบุคลากร 
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ดว้ย 

4. การประสานงานควรมคีวามชดัเจน อาจมขีอ้ตกลงร่วมกนั เช่น ระบบการประสานงานของ
กลุ่มเขต 

5. การกระจายอ านาจใหส้ านกังานเขต ตอ้งสรา้งใหส้ านักงานเขตมคีวามพรอ้มในทุกดา้นเพื่อ
รองรบัภารกจิทีเ่พิม่มากขึน้ และตอ้งด าเนินการกระจายอ านาจในแต่ละภารกจิอย่างเป็นระบบค่อยเป็นคอ่ย
ไป 

6. ควรมีการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานระหว่างส านักกับส านักงานเขต และระหว่าง
ส านกังานเขตดว้ยกนั 

7. ควรเพิ่มช่องทางและอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น  
สามารถช าระไดท้ีร่า้นสะดวกซือ้ ส านกังานไปรษณีย ์เป็นตน้ 
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8. ควรแก้ไขกฎหมายใหม้มีาตรการบงัคบัใชเ้กี่ยวกบับทก าหนดโทษส าหรบัผูไ้ม่ช าระภาษ ี 
และคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ  

หวัข้ออภิปราย : การปรบัปรงุการให้บริการและการบริหารงานของกรงุเทพมหานคร
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

1.  ส านักงานเขตเป็นหน่วยงานหลกัในการจดับรกิารสาธารณะ โดยการกระจายภารกจิอ านาจ
หน้าที ่    

จากส่วนกลางลงไปส านักงานเขต ซึ่งปัจจุบันการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบงานในพื้นที่
ระหว่างส านักกบัส านักงานเขตเป็นอุปสรรคในการเขา้ไปแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นให้กบัประชาชน 
อาท ิส านักการโยธาเป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งถนน แต่เมื่อมปัีญหาช ารุด ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น 
ส า นั ก ง า น เ ข ต  
ไม่สามารถน างบประมาณเขา้ไปปรบัปรุงซ่อมแซมได ้ตอ้งใหส้ านกัการโยธาด าเนินการปรบัปรุง   

2.  ส านักเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบด าเนินโครงการขนาดใหญ่  เมื่อมีการส่งมอบงานตาม
โครงการ 

เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  ควรมอบให้ส านักงานเขตเจ้าของพื้นที่รบัผดิชอบดูแล บ ารุงรกัษา และขอจดัสรร
งบประมาณ 

3. การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส านักงานเขต  ควรจัดโครงสร้าง อัตราก าลัง 
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ใหส้ านักงานเขต เพื่อให้ส านักงานเขตมคีวามพรอ้มต่อการรองรบัการปฏบิตัิ
ภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย  

4. การใหบ้รกิารประชาชนแบบเบด็เสรจ็ ควรแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหก้รุงเทพมหานครมอี านาจ
หน้าทีใ่นการด าเนินการอยา่งครอบคลุมครบถว้น เชน่ การจบั ปรบั และด าเนินคดผีูก้ระท าความผดิ 
  ข้อ 2. ประชาชน/ชุมชน/องคก์รภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของส านักงานเขตได้อย่างไร 
ก. กรรมการชมุชน 

หวัข้ออภิปราย : หลกัเกณฑ์การจดัตัง้กรรมการชุมชนควรมีการปรบัปรงุเพ่ือขยาย
บทบาทความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนเพ่ิมมากขึน้ได้อย่างไร 
 1. ควรมกีารแกไ้ขปรบัปรุงโดยใหป้ระชาชนเลอืกประธานกรรมการชุมชน เพยีง 1 คน 
แลว้ใหป้ระธานฯ เลอืกกรรมการชุมชนเอง 
 2. กรรมการชุมชนไม่ควรเป็นเครอืญาต/ิพีน้่องกนั 
 3. ควรมกีารจ ากดัอายขุองกรรมการชุมชน 
 4. ควรมรีะเบยีบรองรบักรรมการโซนในพืน้ทีเ่ขต   
 5. ควรแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ โดยเฉพาะ
หลกัเกณฑ์การจดทะเบยีนจดัตัง้ชุมชน เช่น กรณีประชาชนต้องการจดัตัง้เป็นชุมชนแต่เจา้ของหมู่บา้น
ไม่ยนิยอม กรุงเทพ- มหานครควรแกไ้ขปัญหาเพื่อใหส้ามารถจดัตัง้เป็นชุมชนได้ กรณีชุมชนขนาดใหญ่
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ตอ้งการแยกเป็นชุมชนยอ่ยๆ ซึง่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากไมส่ามารถประสานเจา้ของหมูบ่า้นได ้
รวมทัง้พจิารณาเรือ่งจ านวนตามเกณฑท์ีส่ามารถจดัตัง้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 6. การบรหิารจดัการในชุมชนควรมอบใหค้ณะกรรมการชุมชนเป็นผูด้ าเนินการเอง 
 7. ควรแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารพฒันาชุมชนใหเ้หมาะสมกบั
สภาพปัจจุบนั และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาของกรุงเทพมหานคร 
 8. ประชาชนที่อยู่บรเิวณโดยรอบชุมชนแต่ไม่ได้เป็นสมาชกิของชุมชน ควรไดร้บัการดูแล
เชน่เดยีวกบัชุมชนทีจ่ดัตัง้แลว้   
 9. ควรใหส้ านกังานเขตเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการจดัตัง้ชุมชนแต่ละพืน้ทีเ่อง และ
ประสานงานหมูบ่า้นกรณีไมย่นิยอมใหใ้ชพ้ืน้ทีส่ว่นกลาง 
 10. ควรใหทุ้กชุมชนสามารถจดทะเบยีนจดัตัง้ชุมชนได ้เชน่ ชุมชนอาคารชุด ชุมชนตกึแถว  
เป็นตน้ เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นในพืน้ทีเ่ขตมสีว่นรว่ม  
 11. ควรก าหนดระยะเวลาการอยู่ในสมยัของผูท้ีเ่ป็นกรรมการชุมชน เพือ่ไม่ใหไ้ดบุ้คคลเดมิ  
ซ ้าๆ หลายสมยั  
 12. ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนสนใจเขา้มาเป็นกรรมการชุมชน  
 13. การสง่มอบสิง่ของใหชุ้มชนไม่ควรผกูมดัเกนิไป (เซน็เอกสารรบัมอบ) 
 14. การคดัเลอืกประธานชุมชนแต่ละชุมชนมศีกัยภาพ และความร่วมมอืในชุมชนไม่เท่ากนั
ท าใหห้าคนมาเป็นประธานชุมชนยาก 

หวัข้ออภิปราย : ปัญหาการบริหารงานของกรรมการชุมชนท่ีสมควรปรบัปรงุแก้ไข 
 1. ควรมกีารก าหนดขัน้ตอนในการเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ชุมชนใหช้ดัเจนและเหมอืนกนัทุกเขต รวมทัง้เบกิจ่ายไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 2. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เขา้ไปมสี่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 

รวมทัง้การตดิตามผลในแต่ละโครงการ 
 3. คณะกรรมการชุมชนควรมจีติอาสาและมคีวามเสยีสละเพื่อส่วนรวมในการอาสาเขา้มา

ท างานเพือ่ชุมชน และควรพจิารณาจ านวนกรรมการชุมชนตามความเหมาะสม  
 4. คณะกรรมการชุมชนควรได้รบัค่าตอบแทนและสวัสดกิาร เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการ

ปฏบิตังิาน เช่น โล่ เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ และเงนิสวสัดกิาร 
 5. กจิกรรมต่างๆ ของสว่นราชการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัชุมชน ควรแจง้ใหชุ้มชนทราบดว้ย 
 6. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ไม่เพียงพอส าหรบัจดั

กจิกรรมในชุมชน เชน่ กจิกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ และมขี ัน้ตอนในการเบกิจ่ายทียุ่่งยาก จงึควรมกีารแกไ้ข
ระเบยีบการใชง้บประมาณของชุมชน  

 7. ไมม่คีา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณงาน 
                8. ชุมชนทีข่นาดใหญ่มจี านวนกรรมการชุมชนไม่สมัพนัธก์นั ควรแบ่งเป็นชุมชนยอ่ย 
มเีกณฑแ์บ่งพืน้ทีช่ดัเจน 
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             9. กรรมการชุมชนบางคนไม่ท าหน้าที ่
               10. งบประมาณที่ได้มา กรุงเทพมหานครก าหนดหลักเกณฑ์มากไปท าให้ชุมชนใช้
งบประมาณยาก ตอ้งไวใ้จชุมชนวา่สามารถด าเนินการได ้เพือ่จะไดต้รงตามความตอ้งการของชุมชน 

หวัข้ออภิปราย : การจดัท าแผนชุมชนและการขอรบังบประมาณตามแผนชุมชน มี
ข้อดี ข้อเสียควรแก้ไข ปรบัปรงุหรือไม่ เพียงใด 

  1. ควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ผนชุมชนใหป้ระชาชนเขา้ใจงา่ยและมสีว่นรว่มในการเสนอแผน 
2. ควรมกีารจดัท าแผนการใชง้บประมาณของชุมชนและจดัท าบญัชรีายรบัรายจา่ย รวมทัง้ 

มกีารประชาสมัพนัธใ์หค้นในชุมชนไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึเพือ่ความโปร่งใส 
3. ควรมกีารเพิ่มศกัยภาพชุมชน โดยให้ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างเองเพื่อให้ได้ตามความ

ตอ้งการของชุมชน 
4. การจดัท าแผนชุมชนพึง่ตนเองไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ   
5. ควรมเีงนิส ารองให้ชุมชนเพื่อการบรหิารจดัการภายในชุมชนในกิจกรรมที่จ าเป็นและ

เรง่ด่วน 
6. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมในชุมชนเพิ่มเติม เช่น 

กจิกรรมวนัผูส้งูอาย ุวนัส าคญัทางศาสนาต่าง ๆ เป็นตน้ 
7. กระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณมคีวามล่าชา้ ควรลดขัน้ตอนในการเบกิจ่าย  
8. การด าเนินการตามแผนชุมชนน าร่องไม่มผีลคบืหน้า ไม่ต่อเนื่อง  
9. การบรหิารงบประมาณไม่ชดัเจน 
10. ชุมชนไม่มสีว่นรว่มในการท าแผนพฒันาเขต 
11. ควรมคีณะกรรมการพฒันาเขตทีม่าจากทุกสาขาอาชพี เพือ่ช่วยเรยีงล าดบัความส าคญัของ

ปัญหา 
ข. องคก์รภาคประชาชน 

หวัข้ออภิปราย : ควรมีการเพ่ิมบทบาทให้องคก์รภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานกบักรงุเทพมหานครเพ่ิมมากขึน้หรือไม่ 
 1. ควรเชญิทุกองคก์รในพืน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
 2. องคก์รภาคประชาชนควรมจี านวนเทา่กบัจ านวนสมาชกิสภาเขตในพืน้ที ่
 3. ควรมสีภาพลเมอืงแทนสภาเขต โดยคดัสรรมาจากตวัแทนชุมชน พ่อคา้ ประชาชน และ
ตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ ในพืน้ที ่
 4. การประชุมกรรมการชุมชนควรเชญิองคก์รภาคประชาชนเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 5. ควรเปิดโอกาสใหภ้าคประชาสงัคมจากทุกสาขาอาชพี เขา้มามบีทบาทโดยมสีว่นรว่ม ใน
การบรหิารงานของส านกังานเขต 
 6. ควรจดัใหม้สีภาองคก์รสงัคม (องคก์รต าบล) หรอืสภาสว่นยอ่ย/สภาองคก์รชุมชน 
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 7. ในแต่ละส านักงานเขตควรมกีารจดัตัง้สภาชุมชนเขตเพือ่เป็นองคก์รกลางในการประสาน
และสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มในดา้นต่างๆ  
 8. ควรเพิม่บทบาทประชาชนในการตดิตามการท างานของส านักงานเขต นอกจากการร่วม
ต ร ว จ 
รบังาน โดยมสี่วนร่วมตัง้แต่ข ัน้ตอนการจดัท าค าของบประมาณ การจดัท าแผนหรอืโครงการต่าง ๆ ใน
พืน้ทีใ่หต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ      
  หวัข้ออภิปราย : ในกรณีเห็นสมควร องคก์รภาคประชาชนควรประกอบไปด้วยใคร 
จ านวนเท่าใด มีอ านาจหน้าท่ีอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างส านักงานเขตกับองค์กรภาค
ประชาชนควรเป็นลกัษณะใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานร่วมกนั 

 1. ควรจดัตัง้ประชาคมเขต/ประชาคมแขวง/ประชาคมซอย/สภาองค์กรสงัคม (องค์กร
ต าบล)/สภาองค์กรชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมจากทุกสาขาอาชีพเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ และมรีะเบยีบรองรบัชดัเจนเป็นรปูธรรม 

 2. แต่ละเขตควรมสีภาชุมชนของเขต และน าแนวคดิสภาชุมชนมาเป็นแนวทางในการจดัตัง้
องคก์รภาคประชาชน 

 3. องคก์รภาคประชาชนควรประกอบดว้ยประชาชนทุกภาคสว่น (ประชาชนสามารถเลอืก 
ตวัแทนไดเ้อง) 
 4. มกีารจดัท าแผนพฒันาร่วมกนัโดยตวัแทนของประชาชนกลุ่มสาขาอาชพี (กลุ่มสาขา
อาชพี เลอืกตวัแทนไดเ้อง ๑ ใน ๓ ของขา้ราชการ) 

ข้อ 3. ขอให้ท่านจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีกรงุเทพมหานครสมควร
ด าเนินการแก้ไขโดยใส่คะแนนตามล าดบัความส าคญัของปัญหา  
  หวัข้ออภิปราย : ปัญหาท่ีส าคญั 3 ล าดบัแรก ประชาชนและกรงุเทพมหานครควรมี
บทบาทและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างไร 
กลุ่มท่ี 2 
ผลการพจิารณาปัญหาส าคญั 3 ล าดบัแรก ดงันี้  
 1. ปัญหาการจดัระเบยีบถนน ทางเดนิ ทางระบายน ้า และภมูทิศัน์ (17 คะแนน) 
 2. ปัญหาการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ความไม่โปร่งใสในการปฏบิตังิาน (15 คะแนน) 
 3. ปัญหาระบบผงัเมอืง การควบคุมอาคาร (13 คะแนน)  
                    และปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการกรุงเทพมหานคร (13 คะแนน) 
บทบาทและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
  1. เจา้หน้าทีค่วรปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 
  2. ควรเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งเป็นธรรม 
  3. ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่
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  4. ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนอย่าง
เครง่ครดั 
กลุ่มท่ี 3  
ผลการพจิารณาปัญหาส าคญั 3 ล าดบัแรก ดงันี้  
 1. ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ขยะ น ้าเสยี มลพษิต่าง ๆ (14 คะแนน) 
 2. ปัญหาการจราจรตดิขดั (12 คะแนน) 
 3. ปัญหาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ (11 คะแนน) 
บทบาทและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 1. ควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียของปัญหาสิง่แวดล้อม  โดยการให้
ความรู ้
และเน้นน าไปปฏบิตั ิ
  2. ควรมกีารปรบัระบบการจดัเกบ็ขยะของกรุงเทพมหานคร โดยมกีารคดัแยกขยะตัง้แต่ตน้
ทาง                   และปลายทาง และสลบัวนัในการจดัเกบ็ขยะในแต่ละซอย เชน่ ซอยเลขคู ่ซอยเลขคี ่ 
  3. ควรมกีารปรบัแกข้อ้กฎหมายโดยเพิม่บทลงโทษผูฝ่้าฝืน รวมทัง้มกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย
อย่างเครง่ครดั 
  4. ควรมกีารลดปรมิาณขยะ โดยการรณรงคใ์หค้วามรู้กบัภาคประชาชน เช่น การใชถุ้งผา้
แทนถุงพลาสตกิ เป็นตน้ 
  5. ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ควรเป็น
ตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
 6. ควรจดัสรรงบประมาณในการบ าบดัน ้าเสยีในวดัและโรงเรยีนของกรุงเทพมหานครก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะ 
  7. กรุงเทพมหานครควรมีการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ น ้ าเสีย มลพิษต่าง ๆ และ
ตดิตามประเมนิผลอยา่งจรงิจงั 
  8. ควรสรา้งสถานีคดัแยกขยะในทุกส านกังานเขต เพือ่ใหส้ามารถน าขยะกลบัมาใชไ้ด ้
  9. กรุงเทพมหานครควรพฒันาคลองใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร เพื่อเป็นทางเลอืกหนึ่งใน
การเดนิทาง และเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิการท่องเทีย่วทางน ้าไดอ้กีทางหนึ่ง 
  10. ควรกวดขนัวนิยัการจราจรอยา่งเครง่ครดั 
  11. ควรมกีารแก้ไขปัญหาจราจร โดยปรบัปรุงการควบคุมสญัญาณไฟจราจรให้เหมาะสม
กบัพืน้ทีแ่ละเวลา  
  12. กรุงเทพมหานครตอ้งมอี านาจและหน้าที่ในการแกไ้ขการจราจรโดยการโอนภารกจิของ
ต ารวจจราจรใหก้รุงเทพมหานครรบัผดิชอบ 
  13. ควรแยกสสีายเคเบิล้ของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถแจง้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดถู้กตอ้งกรณีเกดิปัญหา 
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  14. ควรยา้ยระบบสาธารณูปโภคทัง้หมดลงใตด้นิ 
  15.ควรโอนหน่วยงานสาธารณูปโภคทัง้หมดในพื้นที่ให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มท่ี 4  
ผลการพจิารณาปัญหาส าคญั 3 ล าดบัแรก ดงันี้  
 ๑. ปัญหาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 ๒. ปัญหาการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ความไม่โปร่งใสในการปฏบิตังิาน 
 3. ปัญหายาเสพตดิ 
บทบาทและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 1. ประชาชนมสีว่นรว่ม เชน่ ชว่ยตรวจสอบ แจง้เบาะแส  
 2. มเีครอืขา่ยของชุมชน ศูนยเ์ฝ้าระวงั (ครอบครวั สถานศกึษา วดั สถานประกอบการ) 
 3. สง่เสรมิจรยิธรรมหน้าทีพ่ลเมอืงใหก้บันกัเรยีนและประชาชน 
 4. ควรสรา้งเครอืขา่ยทีม่คีวามพรอ้มในการใชง้าน เช่น แอพพลเิคชัน่  
 5. ความชดัเจนของการด าเนินงาน เชน่ กลอ้ง CCTV ควรใชไ้ดทุ้กจุด มกีารเชือ่มโยงขอ้มลู  
ควรใหข้อดกูลอ้งไดทุ้กจุด เชน่ ดทูีส่ถานีต ารวจ หรอืส านกังานเขตต่างๆ ได ้
           6. ควรแกไ้ขกฎหมายและกลไกในการบรหิารจดัการ 
 7. ควรเพิม่ไฟฟ้าสอ่งสวา่งในจุดเสีย่ง 
 ข้อ 4. การบริการตามอ านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ณ ส านักงานเขต 
โรงพยาบาล โรงเรียนศนูยบ์ริการสาธารณสขุ ฯลฯ หรือการบริการภายนอกส านักงาน 

หวัข้ออภิปราย : มีเร่ืองใดหรือการบริการของหน่วยงานใดท่ีท่านประทบัใจในการ
ให้บริการ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย เพราะมีการลงพื้นที่บริการประชาชนอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. ส านกังานเขต เพราะเป็นองคค์วามรูใ้หก้บัองคก์รชุมชน 
3. โรงเรยีน เพราะมกีารใหค้วามรูแ้ละใหค้วามรว่มมอืกบัชุมชน 
4. ฝ่ายทะเบยีน ส านกังานเขต มคีวามสะดวกรวดเรว็ 
5. หน่วยบรกิารสาธารณสุข ซึง่เปิดใหบ้รกิารหลงัเวลาราชการ (คลนิิกนอกเวลา) 
6. ฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต ท าความสะอาดบาทวถิดี้วย

ความรวดเรว็ เรยีบรอ้ย 
8. ฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม ส านกังานเขต ในเรือ่งการประสานงาน 
9. รถไฟฟ้าสว่นต่อขยายกรุงเทพมหานคร 
10. การดแูลปัญหาน ้าทว่ม ส านกัการระบายน ้า 
11. โรงเรยีนมหีลกัสตูรดา้นจรยิธรรม 
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หวัข้ออภิปราย : มีการบริการเร่ืองใดหรือหน่วยงานใดท่ีท่านเหน็สมควรปรบัปรงุ
แก้ไขเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

1. ส านกังานเขต ควรปรบัปรุงการประสานงานการมสีว่นรว่มกบัภาคประชาชน 
2. โรงเรยีน ควรมกีารปรบัปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
3. ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ให้บรกิารล่าช้า แพทย์ให้บรกิารไม่ด ีควรมกีารตรวจสอบการ

ท างาน               
ของแพทย ์

4. โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตาม
สาขาวชิา             
ทีส่อน และครใูชค้ าพดูไม่เหมาะสม ขาดจรยิธรรมไม่มจีติวญิญาณของความเป็นคร ู

5. การออกใบอนุญาตดา้นต่างๆ ของส านกั และส านกังานเขตมคีวามล่าชา้ 
6. การแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชนไดร้บัการตอบสนองค่อนขา้งล่าชา้ 
7. ฝ่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต เนื่องจากการจดัเก็บขยะ                    

ล่าชา้มขียะตกคา้ง  
8. โรงพยาบาล ระยะเวลาให้บรกิารล่าช้า แออดั สทิธบิตัรทองใช้ไม่ได้ บรกิารด้านทนัต

แพทย ์จกัษุแพทยม์น้ีอย และควรปรบัปรุงระบบนดัผูป่้วย     
9. เจา้หน้าทีไ่ม่รบัฟังประชาชน และถูกนกัการเมอืงครอบง า 
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2.2.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสภากรงุเทพมหานครกบัเมืองพทัยา ในฐานะ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ วนัท่ี 29 มกราคม 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง
ตากสิน ศาลาว่าการเมืองพทัยา 

เมอืงพทัยามกีารเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็ทัง้โครงสร้างเมอืง สถานประกอบการต่าง ๆ 
รวมทัง้อตัราการเพิม่ของประชากรและนักท่องเทีย่ว เมอืงพทัยาจงึตอ้งน าการปกครองรูปแบบพเิศษมา
ใชเ้พื่อรองรบัการพฒันาไดอ้ย่างสมบูรณ์และมปีระสทิธภิาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เมอืงพทัยาเปลี่ยนจาก
รูปแบบการปกครองสุขาภิบาล นาเกลอื เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตาม พ.ร.บ. 
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการน าระบบการจดัการปกครองแบบผูจ้ดัการเมอืง
มาใช้แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มกีารปรบัปรุงโครงสร้างการ
บริหารราชการเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกรอบแห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการตรา พ.ร.บ. 
ระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึน้ โดยบญัญตัใิหส้ภาเมอืงพทัยามหีน้าทีเ่ป็นฝ่ายนิติ
บญัญตั ิและนายกเมอืงพทัยามหีน้าทีเ่ป็นฝ่ายบรหิาร ซึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน 

นายกเมอืงพทัยามอี านาจหน้าทีก่ าหนดนโยบาย ควบคุม และรบัผดิชอบในการบรหิาร
ราชการเมืองพัทยา โดยแต่งตัง้รองนายกเมืองพัทยาเป็นผู้รบัผิดชอบงานตามที่นายกเมืองพัทยา
มอบหมาย และปลดัเมืองพทัยาเป็นผู้บังคบับัญชาบุคลากรและรบัผิดชอบก ากับดูแลข้าราชการให้
ด าเนินงานตามนโยบาย หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืตามที่นายกเมืองพทัยามอบหมาย 
ในการบรหิารงานต่าง ๆ จะมกีารผนึกก าลงัโดย
เน้นศูนย์กลางที่ ป ระชาชน ร่วมกันก าหนด
นโยบายให้ตรงความต้องการของประชาชน เพื่อ
พัทยาสมดุลสู่พัทยายัง่ยืน จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมอืร่วมใจ เพื่อการพฒันาเมอืงพทัยาให้
มีรากฐานที่แข็งแกร่งยิง่ขึ้น โดยร่วมคิด ร่วมท า 
รว่มมอื ร่วมใจ เพือ่จุดมุ่งหมายสู่พทัยายัง่ยนื โดย
ใหก้ารเจรญิเตบิโตของเมอืงพทัยาในทุกมติมิคีวามพอประมาณ เพื่อการพฒันาสู่ความยัง่ยนื มคีวามสุข 
และความพอเพยีง นอกจากนี้เมอืงพทัยาไดส้รา้งมติใิหม่ในการใหบ้รกิารประชาชนและนักท่องเทีย่ว มี
การจดัตัง้พทัยาทมี ซึ่งเป็นการผนึกก าลงักนักบัหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ทัว่ถงึ รวดเรว็ เพือ่ด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

๑. Contact Center เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานรบัผิดชอบต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายนอก ท าหน้าทีร่บัสง่ขอ้มลูเรือ่งราวรอ้งทุกขต์่างๆ พรอ้มประสานต่อไปยงัหน่วยปฏบิตังิาน
ทีต่รงกบัความตอ้งการอย่างรวดเรว็และแม่นย า เช่น เรื่องเดอืดรอ้นเร่งด่วน โดยมศีูนยอ์ านวยการแกไ้ข
ปัญหาเรือ่งราวรอ้งทุกข ์(ศปท.) ปฏบิตังิานการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นเร่งดว่นเป็นกรณีฉุกเฉิน เรือ่ง
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ตลอดจนอุบตัภิยัต่าง ๆ 
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๒. ทพัพระยา ๒๓๑๐ หน่วยงานพเิศษแห่งแรกในอาเซยีน โดยการผนึกก าลงัหน่วยงาน
ที่รบัผดิชอบด้านการดูแลรกัษาความปลอดภยัทุกภาคส่วน ดูแลชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนและ
นกัทอ่งเทีย่ว มุง่เน้นการเขา้ชว่ยเหลอืยงัทีเ่กดิเหตุไม่เกนิ ๘ นาท ีพรอ้มปฏบิตัหิน้าที ่๒๔ ชัว่โมง 

 ๓. การปฏบิตักิารป้องกนัยาเสพตดิ ผ่านการประสานร่วมมอือย่างบูรณาการ พรอ้มจดั
กจิกรรมรณรงคอ์ย่างต่อเนื่องครบทุกมติ ิ

๔. น าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่ดแูลความปลอดภยัใหก้บัประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว 
เชน่ ระบบกลอ้ง โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทีต่ดิตัง้ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่าง ๆ มหีอ้งสัง่การและควบคุมโดย
กองอ านวยการรว่มรกัษาความปลอดภยัเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึและชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัไดอ้ย่างทนัทว่งท ี

๕. โครงการจอดอุ่นใจ จรปลอดภยั โดยศนูยบ์รกิารจอดรถและเรอืบรเิวณทา่เทยีบเรอื
ทอ่งเทีย่วเมอืงพทัยา แหลมบาลฮีาย เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายใหก้บันกัทอ่งเทีย่วในการใชร้ถใชถ้นน
และการทอ่งเทีย่วทางน ้าทีป่ลอดภยั 

 ๖. ระบบควบคุมสญัญาณไฟจราจรอตัโนมตัิทุกทางแยก เชื่อมต่อระบบคอมพวิเตอร์ 
เทคโนโลยอีจัฉรยิะหรอืระบบ ITS (Intelligent Transport System) ทีส่มัพนัธ์กบัปรมิาณรถจรงิบนถนน 
ช่วยให้การจราจรคล่องตัว เพื่ อลดปัญหา
การจราจรติดขดัในช่วงเทศกาลวนัหยุดและ
ช่วงทีม่กีารซ่อมบ ารุงถนน รวมทัง้การเดนิทาง
ท่องเที่ยวทางน ้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
และรวดเรว็ 

 ๗ . ด้ า น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
ให้บริการด้านสุขภาพ โดยโรงพยาบาลเมือง
พัทยาได้จัดเตรียมแพทย์ เฉพาะทางและ
บุคลากรอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
จ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาก
ขึน้แต่ละปี 

 ๘. ด้านการศกึษา ได้ยกระดบัคุณภาพโดยเสรมิหลกัสูตรท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกบั
เป็นเมอืงท่องเที่ยวสากล เช่น การส่งเสรมิดา้นภาษาต่างประเทศ ส่งเสรมิและสรา้งสรรค์การท่องเที่ยว
เ ชิ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ยกระดบัเป็นศนูยก์ารทอ่งเทีย่วชัน้น าของโลก 

 ๙. ด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชายหาดพทัยา เกาะล้าน พื้นฟูระบบ
นิ เ ว ศ น์ 
ใตท้ะเล อนุรกัษ์ผนืป่าชายเลน ควบคูก่บัการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย และการปรบัปรุงภมูทิศัน์ทัว่เมอืง 

 ๑๐. ส่งเสรมิการลงทุนนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาตใินทุก ๆ ดา้น เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่รอง รบัการทอ่งเทีย่วในเวทปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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2.2.3 วนัท่ี 30 มกราคม 2559 การสมัมนาของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร ณ โรง
แรมเวลคมัเวิลด ์บชี รีสอรท์แอนดส์ปา จงัหวดัชลบรีุ 

- สรุปผลการสมัมนาขยายผลการสมัมนาเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2558 และการก าหนด
แนวทางการท างานร่วมกนักบัส านกังานเขต (น าเสนอโดยนางวรรณวไิล  พรหมลกัข
โณ) 

- สมัมนาบทบาทของสภากรุงเทพมหานครกบัการขบัเคลื่อนการปฏริปูกรุงเทพมหานคร 
  (น าเสนอโดย นายธวชัชยั ฟักองักูร) 
- การบรูณาการการท างานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 
- แนวทางของสภากรุงเทพมหานครในการพจิารณางบประมาณ ปี 2560                                
(น าเสนอโดยนางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ และนางสุกญัญา  สวุฒันวงศ)์  

- การพจิารณาระเบยีบสภากรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการเขา้ฟังการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร 

- การพจิารณารา่งขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
.... 
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2.2.4  การสมัมนาเน่ืองในวนัสภากรงุเทพมหานคร วนัท่ี 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง
เทเวศร ์อาคาร 4 ส านักงานทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

สภากรุงเทพมหานครจดังาน “วนัสภากรุงเทพมหานคร” ซึง่ครบรอบ 43 ปี นับจากการ
เปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้แรก เมื่อวนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖  โดยก าหนดจดังานในรูปแบบ
การสมัมนารว่มกนัระหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร ในที ่28 เมษายน 2559 
ระหวา่งเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอ้งเทเวศร ์อาคาร 4 ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ 

การจดัสมัมนาเนื่องในวนัสภากรุงเทพมหานครมวีตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็         
ระหว่างฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิารของกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มูลและขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัจาก
การสมัมนาไปพฒันาการด าเนินงานของทัง้สองฝ่ายใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนและองคก์ร โดย
สมัมนาในประเดน็หลกั 2 หวัขอ้ คอื  

1. การพัฒนาการบริหาร การบริการของกรุงเทพมหานครและการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน 

2. แนวทางการเสรมิสรา้งการท างานร่วมกนัระหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัฝ่ายบรหิาร 
ผู้เขา้สมัมนาจ านวน 131 คน ประกอบด้วย สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 29 คน และ

ฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร 102 คน แบ่งเป็นฝ่ายการเมอืงคอื ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูว้่า
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ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายประจ าคอืปลดักรุงเทพมหานคร 
รองปลดักรุงเทพมหานคร ผูต้รวจราชการกรุงเทพมหานคร ผูอ้ านวยการส านกั และผูอ้ านวยการเขต  

หัวข้อ ๑. การพัฒนาการบริหาร การบริการของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน 
         ๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพให้ส านักงานเขตมีขดีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนา      คุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
กรุงเทพมหานครมอบอ านาจการบรหิารจดัการใน
ด้านภารกิจและอ านาจ หน้าที่ การจัดท าแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร 
บูรณาการการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการปรบัปรุงระบบบรกิารประชาชน 
  ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ก ล่ า ว ร า ย ง า น ต่ อ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยถึงแนวทางการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครว่าประกอบไปด้วยสภา
กรุงเทพมหานคร และฝ่ายบรหิาร เพื่อความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารประชาชนจงึจ าเป็นต้องได้รบัความ
รว่มมอืจากทัง้สองฝ่าย จงึไดม้แีนวคดิในการจดังานสมัมนารว่มระหวา่งสมาชกิสภากรุงเทพมหานครและ
ฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร โดยเน้นเรื่องการให้บรกิารประชาชนตามนโยบายของรฐับาล และหา
แนวทางในการทีฝ่่ายบรหิารจะลงไปใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ 
  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ไดฝ้ากใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการ ดงันี้ 
  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเสวนาในลกัษณะนี้ว่าเป็นรูปแบบที่ด ี
เนื่องจากสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานครจะไดม้กีารหารอืร่วมกนัในอนาคตควรจดั
ให้มกีารเสวนาในลกัษณะเช่นนี้อกี สงัคมไทยต้องเรยีนรูไ้วเ้พื่อเป็นแบบอย่าง และกล่าวถงึ ปัญหาของ
กรุงเทพมหานครว่ามมีาก ซบัซ้อน บางเรื่องก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะนอกจากที่กรุงเทพมหานคร
ต้องดูแลประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้ว ยงัต้องดูแลประชากรแฝงที่มอียู่จ านวนมาก จงึต้องมกีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีเช่น เรื่องปัญหาการจราจร ในส่วนของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูน้ า
นโยบายของรฐับาลมาสู่กรุงเทพมหานคร โดยได้จดัให้มกีารประชุมเกอืบทุกสปัดาห์ พบว่าการประชุม
ดงักล่าวมบีรรยากาศทีด่ ีเพราะทุกฝ่ายท างานโดยยดึประชาชนเป็นหลกั ทัง้นี้ เหน็ดว้ยกบัการทีจ่ะใหม้ี
การกระจายอ านาจ และการกระจุกอ านาจ แต่ควรท าเป็นฟังก์ชัน่ ในการด าเนินงานใด ๆ ควรยดึภารกจิ
เป็นหลกั มกีารตรวจสอบใหส้มดุล ถ้าเรื่องใดพจิารณาแลว้เหน็ว่าจะเกดิประโยชน์กบัประชาชนกข็อให้
ด าเนินการ และให้น าหลกัธรรมาภบิาล และหลกัเศรษฐศาสตรม์าช่วยในการด าเนินการ พรอ้มได้ฝาก
นโยบายไวใ้หด้ าเนินการ 4 ประการ ดงันี้ 
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  1. ควรมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้สามารถใช้บรกิารสาธารณะฟรหีรอืครึ่งราคา เช่น 
จดัท าบตัรเป็นตัว๋รว่มในการเดนิทาง 
  2. ชุมชนในแต่ละส านักงานเขตควรจะเป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการมายัง
ผูบ้รหิาร เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 
  3. การพฒันาบุคลากรเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั ทัง้นี้ เพือ่ใหต้ระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง หรอืกรณีมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมาย 
  4. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาทบทวนวตัถุประสงคห์ลกัของการก่อสรา้งสะพานขา้ม
แม่น ้า 
เจ้าพระยาบรเิวณแยกเกียกกายว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยมอบให้
ส านกั-การจราจรและขนสง่เป็นเจา้ของเรือ่งแทนส านกัการโยธา 
  ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดแ้สดงความคดิเหน็ ดงันี้ 
  ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร การจดังานสมัมนาของสภากรุงเทพมหานครเป็นเรือ่งที่
ด ีเพราะไดเ้น้นเรื่องการท างานร่วมกนัระหว่างสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบรหิารซึง่อยู่ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม กล่าวถงึภารกจิของกรุงเทพมหานครว่าเป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้น ครอบคลุมทุกสว่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ตลอดชวีติของการเป็นผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร พบวา่ความปลอดภยัในดา้นชวีติ
และทรพัย์สนิของประชาชน ในกรุงเทพมหานครได้ฝากไวก้บักรุงเทพมหานคร การร่วมมอืกนัท างาน
ระหวา่งฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิาร ทัง้ดา้นกฎหมาย งบประมาณ หรอืการใหค้ าแนะน าต่อฝ่ายบรหิาร
ถอืเป็นเรือ่งทีส่ าคญั เหน็ดว้ยในหลกัการทีจ่ะใหม้กีารกระจายอ านาจในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แต่อย่างไร
ก็ตามต้องท าควบคู่ไปกับการกระจุกอ านาจ เพื่อให้การท างานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยบุคลากรตอ้งมคีวามพรอ้ม ผูอ้ านวยการเขตตอ้งมปีระสบการณ์ในการท างาน มคีวามรู้
ทัง้ในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยการกระจายอ านาจตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหา
หรอืเป็นการบัน่ทอนอ านาจของสว่นกลางในการแกไ้ขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน เช่น กรณีการเกดิปัญหาน ้า
ทว่มในปี 2554 
  นายจมุพล  ส าเภาพล รองผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร กล่าวถงึเรือ่งการกระจายอ านาจ 
ให้ส านักงานเขตว่าต้องไม่เป็นภาระในการปฏิบัติมากจนเกินไป และควรค านึงถึงความพร้อมของ
ส านักงานเขตด้วย เนื่องจากถ้าส านักงานเขตไม่มคีวามพร้อมอาจส่งผลกระทบท าให้ประชาชนได้รบั
ความเดอืดรอ้น 
  นางสุกญัญา  สุวฒันวงศ์ สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึเรื่องการกระจาย
อ านาจ 
ลงสู่ส านักงานเขตว่าต้องมีการทบทวนบทบาท อ านาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
โครงสรา้ง บุคลากร งบประมาณ จุดแขง็จุดอ่อน และเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้ป็นในอนาคต เชน่ เมื่อไดร้บั
ภารกจิมาแล้วต้องทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร นอกจากนัน้ต้องมกีารจดัท าแผนพฒันาเขตที่เป็น
รปูธรรมชดัเจนและเป็นเชงิรุก เพื่อขบัเคลื่อนแผนการปฏบิตัไิปสูเ่ป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมี
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การประสานกบัทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ท างานร่วมกนัในเชงิบรูณาการ เชน่ การแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม
หรอืงานทีม่คีวามคาบเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของหลายหน่วยงาน 
  นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษด์ิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงปัญหาที่
กรุงเทพมหานครได้รบัไวว้่ามมีากจนเกนิอ านาจของกรุงเทพมหานคร หลายเรื่องที่ไม่ ใช่อ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครแต่กไ็ดร้บัการต าหนิ การที่หน่วยงานใดจะด าเนินการใด ๆ ควรยดึประโยชน์ทีจ่ะ
เกดิกบัประชาชนเป็นหลกั ซึง่บางเรื่องรฐับาลควรมกีารกระจายอ านาจมาใหก้รุงเทพมหานคร เช่น เรื่อง
สาธารณูปโภค เพือ่ใหก้รุงเทพมหานครสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
  นายนิรนัดร ์  ประดิษฐกลุ สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร ควรมกีารแบ่งเขตออกเป็น
กลุ่ม โดยอาจน ารายไดห้รอืพืน้ที่มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง แลว้ก าหนดใหม้เีขตน าร่องในการด าเนินการ
ด้านการบรหิารจดัการ รวมทัง้การคดัเลอืกและแต่งตัง้บุคลากรที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมต่อการปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นเขตน าร่องเพือ่เป็นตน้แบบในการใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ กบัประชาชน 
  นายภาส  ภาสสทัธา สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึเรื่องกระบวนการในการ          
ต รวจสอบว่ าต้ อ ง เน้ น เรื่ อ งก าร
ตรวจสอบตามอ านาจหน้าทีข่องสภา
กรุงเทพมหานคร มีการบูรณาการ
การท างานร่วมกนัระหว่างส านักงาน
เขต ส านัก ส่วนราชการ และภาค
ประชาชน เช่น เรื่องการก่อสร้าง 
การบรหิารจดัการ ซึ่งในปัจจุบันยงั
ไม่ มีค วามต่ อ เนื่ อ ง  ไม่ ส ามารถ
ติดตามและประเมนิผลได้ เช่น การ
ก่อสรา้งอาคาร พบว่าบางครัง้ส านัก
และส านักงานเขตมกีารจดัซื้อจดัจา้ง
ซ ้าซ้อนกนั และกล่าวว่ากรุงเทพมหานครควรมแีนวทางในการท าใหป้ระชาชนมสี่วนรบัรูเ้กี่ยวกบัเรื่อง
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ทีอ่อกมาบงัคบัใช ้เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร การรุกล ้าทีส่าธารณะ 
นอกจากนัน้การจดัซื้อจดัจ้างควรค านึงถงึความคุม้ค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยจดัใหม้ศีูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารดา้นการจดัซือ้จดัจา้งประจ าแต่ละหน่วยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร 
  นายพรชยั  เทพปัญญา สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึส านักงานเขตว่าเป็น
สว่นทีใ่กลช้ดิประชาชนจงึตอ้งมกีารพจิารณาว่าควรกระจายอ านาจสว่นใดไปใหส้ านกังานเขตด าเนินการ  
ในการจดัสรรงบประมาณไม่ควรจดัสรรใหเ้หมอืนกนัทุกส านักงานเขต เพราะถอืว่าเป็นขอ้จ ากดัทางดา้น
งบประมาณ  เสนอใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครเปลีย่นแปลงกระบวนการทางดา้นงบประมาณ และ
แผนพฒันาเขตใหม่ แผนงานควรผ่านกระบวนการจากประชาคมของแต่ละพืน้ที ่นอกจากนัน้ฝ่ายบรหิาร
และฝ่ายนิตบิญัญตัคิวรมทีศันคตทิี่ดตี่อกนั ในการจดัท าร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีฝ่าย
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บรหิารควรหารอืวปิของสภากรุงเทพมหานคร และผูบ้รหิารเขตควรมสีทิธใิชง้บกลางไดต้ามเหมาะสมและ
ความจ าเป็น 
  เรือโท วารินทร ์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอแนะให้มกีารปรบั
กระบวนการในการบรหิารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัง้ผูบ้รหิารเขต และควรน าผลการประเมนิผู้
เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรนกับรหิารมาใชป้ระกอบการพจิารณาการแต่งตัง้ผูบ้รหิารเขต 
  นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร เสนอใหม้กีาร
มอบอ านาจให้กบัส านักงานเขตอย่างชดัเจน ถ้าหน่วยงานไม่ปฏิบตัิตามให้สนันิษฐานว่าอาจเกิดจาก
ความไม่เขา้ใจ ใหอ้ธบิายใหม่ ถา้ยงัไม่ปฏบิตัติาม กใ็หม้กีารลงโทษเพราะถอืว่าเป็นการละเลยไม่ปฏบิตัิ
ตาม 
  นายไพฑูรย ์ ขมัภรตัน์ สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึสิง่ทีต่อ้งสนบัสนุนให้
ส านกังานเขตม ี4 ประเดน็ ดงันี้ 
  ๑. ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอกบัขดีความสามารถในการด าเนินงานของ
ส านกังานเขต และพจิารณาดวูา่ปีต่อไปควรเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
  ๒. ควรเรง่รดัการแต่งตัง้บุคลากรทดแทนต าแหน่งทีว่า่งในส านกังานเขตใหเ้ตม็ 
  ๓. สนบัสนุนเครือ่งมอือุปกรณ์ใหเ้พยีงพอส าหรบัการปฏบิตังิานของส านกังานเขต 
  ๔. ผูอ้ านวยการเขตตอ้งมปีระสทิธภิาพมคีวามรูค้วามสามารถ มวีสิยัทศัน์ และมี
จติส านึก              ในการดแูลประชาชน  

   1.2 การมสีว่นรว่มภาคประชาชน 
          ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดแ้สดงความคดิเหน็ ดงันี้ 

พลต ารวจตรี ประสพโชค  พร้อมมูล สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร เสนอแนวคดิ
การจดัตัง้ 

ศูนย์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อการบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วน ทัง้ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการขบัเคลื่อนการพฒันากรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยัง่ยนื 
  ปัจจยัความส าเรจ็ของการมสีว่นรว่ม แบ่งเป็น ๓ ระดบั ไดแ้ก ่
  1. ระดบักรุงเทพมหานคร  

2. ระดบัโซน 
 3. ระดบัเขตปัจจุบนัได้ด าเนินการจดัตัง้ศูนย์การมสี่วนร่วมระดบัโซนขึน้ เพื่อรบัทราบ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในทุกมิติ เช่น ด ้า น
การศ ึกษ า  ด้านการสาธารณสุขด้านสาธารณูปโภค และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของ
ประชาชน รวมทัง้การขจดัปัญหายาเสพตดิ ทัง้นี้ สอดคลอ้งกบันโยบายประชารฐัทีมุ่่งเน้นการสรา้งความ
ปรองดองและความสามคัคขีองประชาชน รวมทัง้การน านโยบายต่าง ๆ มาปฏบิตัใิหเ้กดิเป็นรปูธรรม  
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  ขณะนี้ไดด้ าเนินการจดัตัง้ศูนยก์ารมสี่วนร่วมในพืน้ที ่๖ เขตน าร่อง มกีารประเมนิผลใน
ทุกมติ ิซึง่ทีผ่า่นมาไดร้บัความร่วมมอืจากผูอ้ านวยการเขต ผูน้ าชุมชน เป็นอย่างด ีเขตน าร่องประจ ากลุ่ม
โซน ดงันี้ 
  1. กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตน าร่อง คอื เขตดอนเมอืง 
  2. กลุ่มกรุงเทพกลาง เขตน าร่อง คอื เขตหว้ยขวาง 
  3. กลุ่มกรุงเทพใต ้เขตน าร่อง คอื เขตบางนา 
  4. กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก เขตน าร่อง คอื เขตคลองสามวา 
  5. กลุ่มกรุงธนเหนือ เขตน าร่อง คอื เขตบางพลดั 
  6. กลุ่มกรุงธนใต ้เขตน าร่อง คอื เขตบางแค   
  ประธานสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึการท างานดา้นมวลชนตอ้งใชใ้จในการท างาน 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครมปัีญหาต่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ดา้นการเมอืง 

นายธวชัชยั  ฟักองักรู สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึเรื่องกระบวนการการมี
ส่วนร่วมในฐานะสมาชกิสภาขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ (สปท.) ได้มกีารพจิารณาเกี่ยวกบัโครงสรา้ง
และอ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานครวา่จะปฏริปูไปในแนวทาง ดงันี้ 
  1. ฝ่ายการเมอืงเห็นว่าควรมกีารกระจายอ านาจ เพราะกรุงเทพมหานครใหญ่เกินไป 
ควรตอ้งแบ่งการบรหิารออกเป็นส่วน ๆ ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร รวมทัง้ผูอ้ านวยการ
เขตควรมาจากการเลอืกตัง้  
  2. ฝ่ายนักวชิาการเหน็ว่ากรุงเทพมหานครใหญ่ไป และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมี
อ านาจมากเกนิไป ควรแบ่งการบรหิารกรุงเทพมหานครเป็นระบบ ๒ ชัน้ ซึ่งชัน้บนเป็นฝ่ายบรหิารท า
ภารกจิทีเ่กีย่วกบัทอ้งถิน่โดยภาพรวมของจงัหวดั สว่นชัน้ล่างท าภารกจิในพืน้ที ่
  3. ฝ่ายข้าราชการเห็นว่ายังไม่ควรมีการกระจายอ านาจในเวลานี้  แต่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครควรมอบอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยบรกิารคอืส านักงานเขตซึ่งมหีน้าที่
เหมอืนนายอ าเภอ ใหม้อี านาจหน้าทีท่ีจ่ะสามารถด าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องตวั 
  สภากรุงเทพมหานครเห็น
ด้วยกบัแนวทางที่จะมอบอ านาจให้เขต และ
สนับสนุนให้เขตสามารถด าเนินการตาม
อ านาจได้อย่างเต็มที่ โดยมเีป้าหมายว่าต้อง
มอบอ านาจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เขต
สามารถให้บริการประชาชนอย่างทัว่ถึง ที่
ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณา
งบ ป ระม าณ ซึ่ งบ างราย ก ารได้ ถู ก ตั ด
งบประมาณตามเหตุผลความจ าเป็นอย่างไรก็
ตามฝ่ายบรหิารกไ็ดแ้ปรญตัตงิบประมาณโดยความเหน็ชอบของสภากรุงเทพมหานครเพือ่จดัสรรกลบัให้
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เขตน าไปแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนและการพฒันาพืน้ที่ นอกจากการมอบอ านาจเรื่องการ
บรหิารจดัการงบประมาณแลว้ ควรด าเนินการในเรือ่งแผนและบุคลากรควบคูด่ว้ย  
  ในเรื่องการมสี่วนร่วมภาคประชาชน ตามร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ จะมี
การเปลีย่นแปลงหมวดการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนและสทิธขิองประชาชน โดยการด าเนินการใด ๆ 
ทีส่่งผลกระทบกบัประชาชนในขัน้ตอนก่อนและหลงัด าเนินการตอ้งใหภ้าคประชาชนรับทราบและมสีทิธิ
แสดงความคดิเหน็โดยรปูแบบการมสีว่นรว่มภาคประชาชน ม ี๓ วธิ ีคอื 
  1. การมสีว่นรว่มทางการเมอืง คอื การเลอืกตัง้ 

  2. ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
  3. การด าเนินการขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ โดยใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มทางการบรหิาร  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นกฎหมาย ขอฝากเขตในฐานะหน่วยงานซึ่งต้องท างานร่วมกบัประชาชน ซึ่งการ
แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายหรอืระเบยีบต่าง ๆ ควรพจิารณาให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ฯ ทีก่ าลงัจะบงัคบัใชใ้นอนาคต   
  พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  กล่าวว่าปัจจุบัน
กรุงเทพมหานคร            มชีุมชนประมาณ 2,000 ชุมชน โดยแบ่งชุมชนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึง่มี
ระดบัที่แตกต่างกนั การให้ความร่วมมอืจงึแตกต่างกนั และจะท าอย่างไรให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมกบั
กรุงเทพมหานคร ขณะนี้รฐับาลมีโครงการสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้
ป ร ะ ช า ช น จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ จ า ก อ า เ ภ อ  
และเมื่อได้รบัอนุมตัิแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งถอืเป็นจุดเริม่ต้นของการมสี่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น  
ถา้กรุงเทพมหานครท าเชน่นี้ไดก้จ็ะท าใหเ้กดิการพฒันาในพืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม  
  นอกจากนี้ เรื่องการมสี่วนร่วมทางจติใจกเ็ป็นสิง่ส าคญั เช่น การดูแลผูป่้วยตดิเตยีง จะ
ท าอย่างไรใหป้ระชาชนมจีติอาสาทีจ่ะเขา้ไปดูแลผูป่้วยเหล่านี้ทีไ่ม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้การสรา้ง
จิ ต อ า ส า  
จะเป็นจุดเริม่ตน้หนึ่งของการมสีว่นรว่มของประชาชน 

หวัขอ้ ๒. แนวทางการเสรมิสรา้งการท างานร่วมกนัระหวา่งสภากรุงเทพมหานครกบัฝ่าย
บรหิาร 

        ๒.๑ การท างานของคณะกรรมการสามญัและคณะกรรมการวสิามญั 
         ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดแ้สดงความคดิเหน็ ดงันี้ 
          นายพรเทพ  ศิริวนารงัสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงเรื่องการตัง้
คณะกรรมการวสิามญัจะท าให้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายนิติบญัญัติของกรุงเทพมหานครร่วมกนัพิจารณา
รบัทราบขอ้มูลและปัญหาต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการวสิามญัรายงานผลต่อสภากรุงเทพมหานครและส่ ง
ขอ้มลูใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไปนัน้ควรมกีระบวนการตรวจสอบผลการท างาน ตดิตามและ
ประเมนิผล สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรบัทราบขอ้มูล ปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนหลาย
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ช่องทาง เช่น LINE โทรศพัท ์จดหมาย ดว้ยวาจา ควรมกีระบวนการกลไกบรหิารจดัการสง่ต่อไปยงัฝ่าย
บรหิารกรุงเทพมหานครเพื่อด าเนินการ กรุงเทพมหานครควรประสานงานรบันโยบายรฐับาลมาปฏบิตั ิ
เช่น เรื่องกองทุนสุขภาพท้องถิ่นที่ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณให้
กรุงเทพมหานครปีละ 250,000,000 บาท ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการเพือ่รองรบัภารกจิเรือ่งนี้ 
  นายนิรนัดร ์ ประดิษฐกลุ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการท างานของ
คณะกรรมการสามญัทัง้ 11 คณะว่าคณะกรรมการสามญัมีขดีจ ากดั เนื่องจากปัจจุบนัมีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครรวมทัง้สิ้น 29 คน โดยตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครก าหนดให้
คณะกรรมการสามญัต้องประกอบด้วยสมาชกิสภากรุงเทพมหานครอย่างน้อย 5 คน ท าใหส้มาชกิสภา
กรุงเทพมหานครตอ้งเป็นกรรมการสามญัคนละ ๒ คณะ และตอ้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวสิามญั
ทีส่ภากรุงเทพมหานครตัง้ขึน้เพือ่ปฏบิตัภิารกจิเฉพาะดา้นจงึท าใหม้ภีารกจิมาก 
  นายสุทธิชยั  ทรรศนสฤษด์ิ สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึการท างานของ
คณะกรรมการประจ าสภากรุงเทพมหานครมีการออกตรวจพื้นที่ ขอให้ฝ่ายบริหารประสานงานกับ
ส านกังานเขตเพือ่ใหค้วามรว่มมอืกบัสมาชกิสภากรุงเทพมหานครดว้ย 
          ๒.๒  การพจิารณางบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  นายอภิรตัน์   ศิวพรพิทกัษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  กล่าวถึงการพจิารณา
ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรน าแนวทางการพิจารณาข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นแนวทางในการพจิารณา ควรให้ส านักงานเขตมอี านาจในการเสนอขอจดัสรร
งบประมาณจะได้ตรงตามความต้องการของส านักงานเขต โดยใหส้มาชกิสภากรุงเทพมหานครประจ า
เขตช่วยในการพิจารณาว่าสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายหรอืไม่  การประมาณการรายรบัของ
กรุงเทพมหานครควรประมาณการให้ใกล้เคียงกบัข้อเท็จจรงิที่เป็นฐานภาษีให้มากที่สุด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดต่อกรุงเทพมหานคร 

นายนิรนัดร ์ ประดิษฐกลุ  สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึการจดัเกบ็ภาษี
ของกรุงเทพมหานครว่า ในปี พ.ศ. 2560 มแีนวโน้มจะจดัเก็บภาษีได้เพิม่ขึ้น ควรก าหนดแนวทางให้
ส านกังานเขตด าเนินการใหช้ดัเจน และขอใหก้รุงเทพมหานครขอรบัการสนับสนุนงบอุดหนุนจากรฐับาล
ใหเ้พยีงพอ 

นายพรชัย   เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  กล่าวถึงการจัดท า
งบประมาณขอให้เปลี่ยนกระบวนการงบประมาณใหม่เนื่องจากปัจจุบนัเป็นแบบ Line Item ควรจดัท า
งบประมาณเชงิบูรณาการกบัแผนยุทธศาสตร ์และขอใหท้ าแผนประชาคม แผนทอ้งถิน่ และแผนพฒันา
เขต และใหผู้อ้ านวยการเขตสามารถใชง้บกลางหมวดการพฒันาเขต (หมวด 28) หมวดก่อสรา้ง (หมวด 
70) ได้ตามความจ าเป็น และขอให้วปิท าหน้าที่ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารด้วย  เสนอให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครท าวจิยัวา่งบประมาณเชงิบรูณาการกบัแผนเชงิบรูณาการควรเป็นอย่างไร 
                  ๒.๓ การเสนอญตัตแิละกระทู ้
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 นายพรเทพ  ศิริวนารงัสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงญัตติที่สภา
กรุงเทพมหานครลงมตเิหน็ชอบแลว้ฝ่ายบรหิารควรรายงานผล การด าเนินการเพื่อจะไดเ้หน็ผลในทาง
ปฏบิตั ิ
  นายนิรนัดร์  ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงญัตติที่สภา
กรุงเทพมหานครลงมตเิหน็ชอบแลว้ บางญตัตฝ่ิายบรหิารพจิารณาด าเนินการ แต่บางญตัตไิม่มรีายงาน
ผลการด าเนินการ 
  นายสุทธิชยั   ทรรศนสฤษด์ิ สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร กล่าวถงึกระทูเ้ป็นเรื่อง
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งยืน่เพือ่สอบถามฝ่ายบรหิาร ซึง่ฝ่ายบรหิารควรตอบตามขอ้เทจ็จรงิ 
                 ๒.๔ การปฏบิตังิานร่วมกบัส านกังานเขต 
  นายอภิรตัน์  ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ควรมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการเขต เป็น “นักบรหิารจดัการเมอืง” โดยให้ค านึงถงึความพงึพอใจของประชาชนในการใช้
บรกิารสาธารณะเป็นหลกัและควรมกีารประเมนิผลการด าเนินการ 

นายสุทธิชยั  ทรรศนสฤษด์ิ สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร  กล่าวถงึส านักงานเขต
ควรใหค้วามรว่มมอืกบัสมาชกิสภากรุงเทพมหานครในการลงพืน้ทีซ่ึง่ถอืเป็นการช่วยกนัท างานเพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน และเป็นการเสรมิการท างานของฝ่ายบรหิาร 

     2.2.5 การศึกษาดงูานภายในประเทศของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 
12 - 14 พฤษภาคม 2559 ณ จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดัหนองคาย และนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สภากรุงเทพมหานครจดัการศึกษาดูงานให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใหส้มาชกิสภากรุงเทพมหานคร เดนิทางไปศกึษาดูงานเขตเศรษฐกจิพเิศษและโครงการ
ตามแนวทางพระราชด ารเิพื่อน าความรูแ้ละขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปรบัใชก้บัการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวบรเิวณชายแดนตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ประกอบดว้ย สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 24 คน เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง 
1 คน ขา้ราชการส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 12 คน จ านวนรวม 37 คน มกี าหนดการ
ศกึษาดงูาน ดงันี้ 
                 วนัที ่12 พฤษภาคม 2559  ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย บรรยายสรุป ณ ศาลากลาง
จงัหวดัหนองคาย ในหวัขอ้ ดงันี้    
                  1. เขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัหนองคายและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวกบั 
ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ การคมนาคม สงัคม และการปกครอง 
                   2. การบรหิารจดัการลุ่มแม่น ้าโขงกบัผลกระทบต่อประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต  
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                  วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอคัรราชทูต ณ เวยีงจนัทน์ และรบัฟัง
บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสมัพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ร.ต .ต . เกรียงศัก ด์ิ   โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร  กล่าวต่อ
เอกอคัรราชทตูฯ                        ว่า สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศ
ทีม่คีวามส าคญัเนื่องจากเป็นประเทศใกลช้ดิกบัประเทศไทย ภารกจิของกรุงเทพมหานครเป็นภารกจิที่
หนกัและมคีวามส าคญัเพราะเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามส าคญัในอาเซยีน การมาศกึษาดงูานเป็นเรือ่งส าคญั
แม้เราจะอยู่ในเมืองหลวง เห็นว่าควรใช้การด าเนินงานระหว่างจังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาวเป็นตวัอยา่งในการหารอืกบัประเทศเพือ่นบา้นอื่นๆ ต่อไป ไดร้บัทราบขอ้มลู
ที่เป็นประโยชน์จากผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองคายว่า ประเทศไทยและ สปป.ลาว จะมีความสมัพนัธ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ทีท่ีต่่อเนื่องระหว่างจงัหวดัหนองคายและนครหลวงเวยีงจนัทน์ ดงันัน้ถ้ามโีอกาส
ทางสภากรุงเทพมหานคร ยนิดใีหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานทตูในโอกาสต่างๆ
ทีเ่หมาะสมต่อไป 
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                  วนัที่ 14 พฤษภาคม 2559  เยี่ยมชมและรบัฟังการบรรยายสรุปโครงการตามแนวทาง
พระราชด าร ิอ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธาน ี

นายธวชัชัย  แปลงศรี นายอ าเภอหนองววัซอ กล่าวต้อนรบัและบรรยายสรุปว่า 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี มปีระชากร 63,000 คน ประชาชนมอีาชพีท านา ท าสวน ม ี8 ต าบล 
78 หมู่บา้น มเีทศบาล 6 แห่ง  อบต. 3 แห่ง รายไดข้องประชากร 62,000 บาท/คน/ปี อ าเภอหนองววัซอ  
ม ี3 เรือ่งใหญ่ ๆ ทีต่อ้งการแนะน า ดงันี้ 

1. ดนิแดนแห่งธรรมมะ ซึ่งมหีลวงปู่  อาจารย์ ที่มชีื่อเสยีงระดบัประเทศ เช่น หลวงปู่ ด ี  
มวีดัประมาณ 100 วดั 

2. ดนิแดนแห่งการปลูกมะม่วงนอกฤดูทีม่ากทีสุ่ดของจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งมพีื้นที ่6,000 
ไร ่เป็นมะม่วงน ้าดอกไมส้ทีองสง่ออกขายต่างประเทศ พนัธุเ์บอรส์ี,่ ฟ้าลัน่ หน่วยงานราชการสง่เสรมิเตม็ที ่
วนัที่ 1 – 3 มนีาคมของทุกปี จะจดังานมะม่วงแฟรห์น้าที่ว่าการอ าเภอ และขณะนี้ กลุ่มชาวบ้านมคีวาม
เขม้แขง็ขึน้ ตดิต่อสง่ออกมะม่วงเอง 7 – 8 ประเทศคูค่า้ รายไดจ้ากมะมว่งประมาณ 100 ลา้นบาท/ปี 

3. มูลนิ ธิปิดทองหลังพระเข้ามาส่งเสริม  น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมาดดัแปลงใช้ เดิมหมู่บ้านนี้ประชาชนยากจน มีหนี้สิน คนออกไปใช้
แ ร ง ง า น ภ า ย น อ ก  แ ต่ ปั จ จุ บั น 
มหีนี้สนิเหลอืน้อยราย ชาวบา้นมกีารบรหิารจดัการน ้าเอง บรหิารเองทุกอย่าง ขณะนี้ประชาชนกลบัมาอยู่
บา้นตวัเองไม่ไปใชแ้รงงานภายนอกถงึ 80 เปอรเ์ซน็ต ์ 
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  2.2.6 การสมัมนาของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร ข้าราชการและลกูจ้างของ
ส านักงานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 30 มิถนุายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรม อิมพีเรียล หวัหินบีช รีสอรท์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ดงัน้ี 

- การเตรยีมความพรอ้มการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารและการจดัการภาครฐัแนวใหม่เพือ่แกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกนั 
   - ประเด็นการปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
  ๑. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
                ๑.๑ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร   
 ๑.๒ แก้ไขปรับปรุงวิธีการจัดบริการสาธารณะให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย โดยกำหนด 
ให้กรุงเทพมหานครอาจร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ อปท. บคุคลหรือคณะบุคคล 
 ๑.๓ ปรับบทบาทของเขต โดยกำหนดให้สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ที่อยู่ในอำนาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่เขต ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และให้กรุงเทพมหานครส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ให้ มี ค ว าม เข้ ม แ ข็ ง ใน ก าร
บริหารงาน เพื่อให้สามารถริเริ่มพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาเมืองและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ เพิ่มอำนาจการ
สอบสวนความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๕ เพิ่มบทบัญญัติ
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เกี่ยวกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้สามารถจัดเก็บได้มากขึ้นจากภาษีอากรที่จัดเก็บอยู่เดิม ให้สามารถ
จัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ในอัตราที่กำหนด เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ๑.๖ ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปญัหาเมืองหลวงและปริมณฑล  
 
  ๒. ด้านการป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ กำหนดข้อห้ามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแปรญัตติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
รายการงบประมาณมิได้ ให้กระทำได้ลดทอนรายจ่ายซึ่งไม่ใช่ข้อผูกพัน ในการพิจารณางบประมาณ ถ้าสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร กระทำการมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกระทำมิได้ ถ้าฝ่าฝืนต้องพ้นจากสมาชิก
ภาพ/ถ้าฝ่ายบริหารอนุมัติต้องพ้นด้วย/ ถ้ามีการอนุมัติงบประมาณข้าราชการต้องร่วมรับผิดชดใช้การเรียกเงิน
คืนมีกำหนดอายุ ๒๐ ปี 
 ๒.๒ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 ๒.๓ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไม่เกิน ๒ สมัย 
  ๒.๔ วินัยทางการเงินการคลัง 
 - ให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
 - การจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามรายการที่อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ข้อบัญญัติ โอนงบประมาณ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - การจะโอนงบประมาณ
ไปเป็นรายการใหม่ หรือข้ามหน่วยงานต้อง
จัดทำเป็นข้อบัญญัติโอนงบประมาณ 
 - การก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 
   ๓. ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
  กำหนดให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีกลไกภาคประชาชนในรูปของคณะกรรมการประชาคมเขต 
มีองค์ประกอบจากตัวแทนประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ มีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขต
งบประมาณของเขต ร่วมดำเนินงานกับเขตในลักษณะร่วมให้ข้อคิดเห็น / ร่วมตัดสินใจ / ร่วมดำเนินการ 

3. ภารกิจด้านต่างประเทศ 
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3.1 การเดินทางเยือนตามโครงการสภาบ้าน พ่ี เมืองน้องและขยาย
ความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ
     

3.1.1 การเดินทางเยือนสภาเมือง
ออสเตอรซ์นุด ์ราชอาณาจกัรสวีเดน ระหว่าง
วนัท่ี 1 – 6 กมุภาพนัธ ์2559 

ค ณ ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร จ านวนรวม 7 คน น าโดยรอง
ประธานสภากรุง เทพมหานคร  คนที่ หนึ่ ง 
เดิ น ท า ง เยื อ น ส ภ า เมื อ งอ อ ส เต อ ร์ ซุ น ด ์
ราชอาณาจกัรสวเีดนตามโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้อง โดยสภาเมอืงออสเตอรซุ์นด์ ได้จดัก าหนดการ
ตอ้นรบั ดงันี้ 

- เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองออสเตอร์ซุนด์ คณะสมาชิกสภากรุงเทพ - 
มหานครเขา้เยีย่มคารวะนายกเทศมนตรเีมอืงออสเตอรซุ์นด์ นางแอนโซฟี แอนเดอรส์นั และ นายแอน
เดอรส์ เวนเนเบริก์ ปลดัเมอืงออสเตอรซุ์นด ์ณ ศาลาว่าการเมอืงออสเตอรซุ์นด ์หลงัจากการเยีย่มคารวะ 

ไดร้บัฟังการบรรยายสรุป ขอ้มลูเบือ้งตน้และแผนการ
พฒันาเมอืงออสเตอร์ซุนด์ แนวทางการพฒันาเมอืง
ออสเตอรซุ์นดจ์นไดร้บัรางวลัเมอืงอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ระดับโลก เมืองที่ผลิตสินค้าและใช้เกษตรอินทรีย ์
(Gastronomy) จาก UNESCO แนวทางปฏบิตัใินการ
เป็นเมอืงที่มคีวามโปร่งใสสูงด้านการบรหิารจดัการ
งบประมาณ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และตอบ
ขอ้ซกัถามของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

- ศึ ก ษ าดู งาน ด้ าน ก ารอ นุ รัก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองอาเร่ เมืองที่มีอาณาเขตในรฐัยมัท์แลนด์ใกล้กับเมือง 
ออสเตอร์ซุนด์ คณะฯ ได้เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาทูร์รุม 
(Naturum) นาย อูลา ฟรามสนั ผูจ้ดัการโครงการ ใหก้ารต้อนรบั และน าคณะฯ ชมนิทรรศการด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณพื้นที่ทัง้หมดของเทือกเขารัฐยัมท์แลนด์ ข้อมูลและแผนการอนุรกัษ์ป่า 
สิ่งแวดล้อมและสัตว์พื้นเมืองให้ด ารงอยู่ตาม
ธรรมชาติ  และนางสาวพอลลิน า เมน เท ร ่
เจา้หน้าที่ส่งเสรมิการกฬีาเมอืงอาเร่ได้น าคณะฯ 
ไปศกึษาดูงานดา้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและ
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การกฬีาพื้นเมอืง (สกดีาวน์ฮลิล์) บนเทอืกเขาเมอืงอาเร่ และรวมทัง้ชมการผลติสนิคา้ของเมอืงอาเร่ ที่
ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐัยมัทแ์ลนด ์ณ โรงงานผลติแกว้ อาเร่กลาสฮทูทา  

- ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมิดสวีเดน ซึ่งเป็น
มหาวทิยาลยัของรฐัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของสวเีดน เปิดการสอนในระดบัตัง้แต่อนุปรญิญา ถงึปรญิญา
เอก มีจ านวนนักศึกษามากถึง 16,000 คน คณะที่มีชื่อเสยีงมากคือ แพทยศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยม ีศาสตรจารย ์สตวัร์ เอปสวาล คณบดคีณะวทิยาศาสตรส์าธารณสุข ใหก้ารตอ้นรบัและ
บรรยายสรุปพรอ้มชมหอ้งทดลองและวจิยังานทางดา้นวทิยาศาสตรส์าธารณสุขในระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก โดยใหข้อ้มลูว่านักศกึษาทีเ่รยีนจบจากคณะนี้จะมบีรษิทัผลติชุดและอุปกรณ์กฬีาชัน้น าของ
โลก เช่น ไนกี้ และอาดดิาส มาจองตวัไปท างานเป็นนักวทิยาศาสตรป์ระจ าบรษิทั และได้น าชมการวจิยั
ทางไบโอแมคคานิค และวทิยาศาสตรก์ารกฬีาสกทีีม่อีุปกรณ์วจิยัทีม่คีวามทนัสมยัระดบัโลก  

- เดนิทางไปเยอืนเมอืงรากุนด้า รฐัยมัท์แลนด์ ตามค าเชญิของคณะสภาเมอืงรากุนด้า 
นายโยนาส แอนเดอรส์นั นายกเทศมนตรเีมอืงรา
กุนด้า พรอ้มดว้ยคณะสมาชกิสภาและขา้ราชการ
สภาเมอืงรากุนดา้ ไดน้ าคณะฯ ถวายราชสกัการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 ที่ตัง้อยู่ ณ เมอืง
รากุนด้า และน าชมอาคารนิทรรศการรชักาลที่ 5 
และประชุมร่วมระหว่างคณะสภากรุงเทพมหานคร
กับคณะสภาเมืองรากุนด้า ในหัวข้อเรื่อง การขอ
ความร่วมมอืตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องขอให้
ท างสภ าก รุ ง เท พ มห านค รจัด คณ ะเย าวชน
แลกเปลี่ยนด้านศิลปวฒันธรรมไทยร่วมงานฉลองครบรอบ 19 ปี พระบรมราชานุสาวรยี์ฯ ในเดือน
กรกฎาคม 2559 และขอความรว่มมอืใหส้ง่ผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานครเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและด าเนินงานวนัฉลองพระบรมราชานุสาวรยีฯ์ ทีจ่ะครบรอบ 20 ปี ในเดอืนกรกฎาคม 2560  

- การใหส้มัภาษณ์สื่อมวลชนทอ้งถิน่เมอืงออสเตอรซุ์นด ์เรื่องความร่วมมอืระหว่างสภา
เมอืงออสเตอรซุ์นดก์บัสภากรุงเทพมหานครตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง   
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3.1.2 การเดินทางเยือนสภามหานคร
อินชอน สาธารณรฐัเกาหลี ระหว่างวนัท่ี 22 – 27 
พฤษภาคม  2559 

คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เดนิทางเยอืนสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ี

ต าม โครงการสภ าบ้ านพี่ เมื อ งน้ อ งและขยาย
ความสมัพนัธ์กบัสภาเมอืงต่างประเทศ น าโดยพลเอก 
คนิ นทร วงศาโรจน์                             รอ ง
ประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่นึ่ง และคณะรวม
จ านวนทั ้งสิ้น  6 คน  สภามหานครอินชอนได้จัด

ก าหนดการตอ้นรบั ดงันี้ 
- เขา้เยีย่มคารวะประธานสภามหานครอนิชอน คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานครเขา้

เยีย่มคารวะ Mr. No Kyoungsoo ประธานสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ี 
- ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเข้ารบัฟังการ

บรรยายสรุป ณ องค์กรการท่องเที่ยวมหานครอินชอน (Inchron Tourism Organization) โดย Mr. 
Hwang Joonkee ประธานองค์กรฯ และคณะผู้บรหิารร่วมให้การต้อนรบัและบรรยายสรุปเดี่ยวกบัการ
ทอ่งเทีย่วของมหานครอนิชอนและเยีย่มชมศนูยบ์รหิารจดัการ U-City ของมหานครอนิชอน  

- คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานครเยีย่มชมศูนยป์ระชาสมัพนัธเ์ขตเศรษฐกจิพเิศษ
มหานคร อนิชอน หรอื Incheon Free Economic Zone 

- คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lee Jeongho ประธาน 
Incheon Transit Corporation และรบัฟังการบรรยายสรุปเรื่องการจดัการการขนส่งมวลชนในมหานคร
อนิชอนและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกบัการควบคุมดแูลความปลอดภยับนทอ้งถนน ณ กรมต ารวจมหา
นครอนิชอนเยีย่มชมศนูยค์วบคุม 
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3.1.3 การเดินทางเยือนสภากรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี ระหว่างวนัท่ี 12 – 17 มิถนุายน  
2559 

การเดนิทางเยอืนสภากรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องและขยาย
ความสมัพนัธ์กบัสภาเมอืงต่างประเทศ น าโดย นายนิรนัดร์  ประดษิฐกุล สมาชกิสภากรุงเทพมหานครและ
คณะ                       รวมทัง้สิน้ 11 คน ซึ่งสภากรุง
โซลไดจ้ดัก าหนดการศกึษาดงูานใหก้บัคณะ ดงันี้ 

- เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุง
โซล นายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล สมาชกิสภากรุงเทพ-                        
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มหานคร ประธานคณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง ได้น าคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วยผูแ้ทนจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครเดนิทางไปเยอืนสาธารณรฐั
เกาหลี ตามค าเชิญของนายปาร์ค แน ฮาค ประธานสภากรุงโซล และได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชบั
ความสมัพนัธฉ์นัมติรตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้อง หลงัจากทีส่ภาของทัง้สองนครไดล้งนามสถาปนา
เป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องเป็นเวลา 9 ปี ซึ่งที่ผ่านมาคณะสมาชิกสภาของทัง้สองเมืองต่างเดินทาง
แลกเปลีย่น ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ในบทบาทด้านนิตบิญัญตัแิละการแก้ไขปัญหาของเมอืงมา
อย่างต่อเนื่อง 

- การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการ
บรหิารจดัการของศูนย์สวสัดิการสงัคมของผู้สูงอายุ
ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยกรุงโซลเป็นผูก้่อตัง้ขึน้เมื่อปี 

2001  และเปิดให้บรกิารมา 15 ปี ปัจจุบนักรุงโซลมอบ
ใ ห ้
วดัโชวแกจง เป็นผู้ดูแล โดยกรุงโซลจ่ายงบประมาณ
สมทบกบัทางวดัและเงนิบรจิาคอกีส่วนหนึ่ง ศูนยฯ์ แห่งนี้ไดร้เิริม่ขึน้จากแนวคดิของสวนสาธารณะ Top 

Goal ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์และ ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น 
กจิกรรมดนตร ีศลิปะ รอ้งเพลง เต้นร า ออกก าลงักาย เล่นกฬีา ปลูกผกั และทางศูนยฯ์ ได้จดักจิกรรม
เสรมิอื่นๆ ให้ เช่น การอบรมภาษา อบรมการใช้ไอที อบรมอาชีพ จดัหางาน ชมภาพยนตร์ บรกิาร
อาหารกลางวนั การตรวจสุขภาพ ท ากายภาพบ าบดั และใหค้ าแนะน าดา้นสุขภาพและการใชช้วีติ เป็น
ตน้ ปัจจุบนัมสีมาชกิซึง่เป็นชาวกรุงโซลที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 60,100 คน โดยช่วงอายุ 80-
89 ปีมากทีสุ่ด 46.51% รองลงมา คอื ช่วงอายุ 70-79 ปี 36.11% มเีจา้หน้าทีเ่พยีง 57 คน แต่มผีูส้งูอายุ
เข้ามาใช้บรกิารต่างๆวนัละ 2,540 คน จึงต้องมีอาสาสมคัรช่วย ซึ่งมีผู้มีจิตอาสามาลงทะเบียนเป็น

อาสาสมคัรมาลงทะเบียนไว้จ านวน 68,942 คน 
และหมุนเวยีนมาช่วยงานวนัละ 107 คน โดยไม่มี
คา่ตอบแทน 

- การศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
การพฒันาและการบ ารุงรกัษาคลองชองเกชอน 
(Cheonggyecheon)  การพฒันาพืน้ทีร่มิคลองชอง
เกซอนเสรจ็สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2005 ดว้ยเงนิ
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ลงทุนประมาณหนึ่งหมื่นลา้นบาท แต่สามารถน าประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีเ่คยีงคู่สายน ้าชองเกซอน
ใหค้นืกลบัมา กลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในกรุงโซลและ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ลดมลพษิทางอากาศไดม้ากถงึ 33% มกีารสรา้งน ้าพุตลอดแนว พรอ้มเขือ่น
ชะลอน ้าเพือ่ลดความเรว็น ้า ภาพวาดขบวนเสดจ็ของกษตัรยิจ์งโจไปยงัสุสานของพระบดิาบนกระเบือ้ง
จ านวน 5,120 แผ่น มลีานส าหรบัจดักจิกรรมพรอ้มประตมิากรรมทีส่วยงาม เสน้ทางเดนิเทา้ตลอดแนว
และสะพานขา้มคลองกว่า 22 แห่ง ทีส่ าคญัยงัช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย์
ตลอดแนวคลองชองเกซอน และสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิไดม้ากถงึ 750,000 ลา้นบาท เปลีย่น
สญัลกัษณ์กรุงโซลเมอืงแห่งป่าคอนกรตีสูก่ารวางผงัเมอืงทีข่บัเคลื่อนกรุงโซลใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวแมว้่า
ในช่วงการก่อสรา้งจะก่อใหเ้กดิปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก แต่หลงัจากเสรจ็สิน้ประชาชนต่างชื่นชม
กบัประโยชน์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัโดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 

- การศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการกรุงโซล ศาลาว่าการแห่งใหม่นี้ก่อสรา้งส าหรบัเป็น
ส านักงานบรหิารกรุงโซลและเปิดเป็นพื้นทีใ่ชส้อย
ให้กบัประชาชนทัว่ไปด้วย ในขณะที่ศาลาว่าการ
กรุงโซลแห่งเก่าได้ปรบัเปลี่ยนเป็นห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์เมืองศาลาว่าการกรุงโซลออกแบบ
ก่อสรา้งโดยมโีครงสรา้งเป็นกระจกทรงรูปไข่ ตาม
แนวคิด 2  ประการ คือ แนวคิดการสร้างแบบ
แนวราบและเงาลกึผสมผสานกบัแบบบ้านโบราณ
ของเกาหลทีี่เรยีกว่า ฮานก (Hanok) อาคารม ี13 
ชัน้ เหนือพืน้ดนิ และ 5 ชัน้ ใต้พื้นดนิ พื้นที่ใชส้อยทัง้หมด 90,000 ตารางเมตร ออกแบบอาคารใหเ้ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามรื่นรมยใ์นฤดูรอ้นและอบอุ่นในฤดหูนาว บรเิวณชัน้ 1 เป็นทางเขา้และล็
อบบทีี่จดัเป็นสวนแนวตัง้ตัง้แต่ชัน้ 1 ไปถงึชัน้ 7 ปลูกไม้เลื้อย พลูด่าง และพชืชนิดอื่นอกี 12 ชนิด บน
พื้นที่ 1,516 ตารางเมตร ซึ่งได้รบัการบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊ค ในปี พ.ศ. 2556 ว่าเป็นสวนแนวตัง้ที่ใหญ่
ที่สุดของโลก ชัน้ 3 ถึง 5 เป็นส่วนห้องท างานของนายกเทศมนตรแีละส านักงานกรุงโซล รวมทัง้ห้อง
อเนกประสงคไ์วส้ าหรบัจดัการประชุมสมัมนา งานพธิกีารและงานเลี้ยงต่างๆ บรเิวณใต้ดนิจัดเป็นหอ้ง
โถงของประชาชน (Citizens Hall) เปิดให้บรกิารระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. ปิดวนัอาทิตย์ เป็น
สถานทีภ่ายในศาลาว่าการกรุงโซลที่จดัไวใ้หป้ระชาชนเพื่อใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ เช่น จดัการแสดงดนตร ี
เป็นตลาดแลกเปลีย่นสนิคา้ครวัเรอืน จดังานแต่งงาน จดับรรยายและสมัมนา และการใชง้านอื่นๆ ชัน้ 8 
และ 9 เป็นแกลเลอร ีและรา้นกาแฟที่เรยีกว่า Sky Plaza เป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรบัประชาชนทัว่ไป 
และใหป้ระชาชนมาแสดงความคดิเหน็ต่อนายกเทศมนตรโีดยการปิด post it ไวด้ว้ย 
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- ศกึษาดูงาน Urban Regeneration Center ณ เมอืงปูซานที่เป็นศูนย์ด าเนินการฟ้ืนฟู
เมอืง บรเิวณที่เสื่อมโทรมให้มสีภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ Urban Regeneration Center เป็นมูลนิธทิี่ก่อตัง้

ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2015 เพื่อเป็นศูนย์
ฟ้ืนฟูและพฒันาชุมชน/หมู่บ้านในปูซาน โดยมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง
จงัหวดัปซูาน ภาคเอกชน และประชาชนในพืน้ที ่
ซึ่งน าแนวคดิมาจากการฟ้ืนฟูชุมชนในอเมรกิา 
ยุโรป และญี่ปุ่ น ที่เน้นให้ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ 
ซึ่ งได้น าต้นแบบความส าเร็จจากการฟ้ืนฟู
หมู่บ้านเชิงเขา"กัมชอน" ตัง้แต่ ปี  2003 เป็น
แนวทางในการด าเนินการกบัชุมชนอื่นๆ ใน 9 
เขต ของจงัหวดัปซูาน โดยวางแผนการพฒันาใน
ระยะ 10 ปี (ค.ศ. 2011 - 2020) ดว้ยงบประมาณ 
15,000 ล้านวอน จากรัฐบาลกลางและเมืองปู

ซ า น  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ศู น ย์ ฟ้ื น ฟู เมื อ ง ปู ซ า น ที่ ส า คั ญ  คื อ  ก า ร ส ร้ า ง กิ จ ก ร ร ม ใน ค น 
สงัคม มปีฏสิมัพนัธก์นั การบรหิารการพฒันาเมอืงกบัชุมชน สรา้งกจิการใหเ้ศรษฐกจิหมุนเวยีน สง่เสรมิ
ก า ร 
วจิยัหาจุดเด่นของแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้สรา้งระบบออนไลน์ใหป้ระชาชนรว่มงานและศกึษาดว้ยตนเอง 

- ศกึษาดูงานหมู่บ้านวฒันธรรมกมัชอนในเมอืงปูซาน หมู่บ้านกมัชอนนัน้ในช่วงหลงั
สงครามเกาหลเีคยเป็นที่ที่ผู้คนย้ายเขา้มาตัง้รกราก สรา้งอะพาร์ทเมนต์และสิง่ปลูกสรา้งมากมาย (ปี 
ค.ศ. 1960 - 1989) เมื่อนานไปเกิดความทรุดโทรมและสภาพแวดล้อมถูกท าลาย ท าให้ผู้คนเริม่ย้าย
ออกไปอยู่เมอืงใหญ่ ปล่อยใหเ้มอืงกลายเป็นสลมัทีม่ปัีญหาสงัคม อาชญากรรม โครงสรา้งพืน้ฐานช ารุด 
และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา (ปี ค.ศ. 1990-2009) จนกลายเป็นจุดเรียกร้องให้มีการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม คุณภาพชีวติ และวฒันธรรมของชุมชน โดยการฟ้ืนฟูหมู่บ้านกมัชอนได้เริม่จากการ
ปรบัปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมที่อยู่อาศยัและสิง่สาธารณะในชุมชน อบรมให้ความรู้และประชุมร่วมกบัชาว
ชุมชน เชญิชวนบรรดาศลิปินนักเรยีนและจติรกรมาช่วยกนัตกแต่งหมู่บา้นขึน้มาใหม่ เพื่อเป็นจุดสนใจ
และดงึดูดผูค้นใหม้าเที่ยวมากขึน้ ศลิปินนับสบิมาช่วยกนัตกแต่ง เสรมิจนิตนาการใหก้บัหมู่บ้านแห่งนี้
ดว้ยสพีาสเทลหลากสสีนั จนทัว่ทัง้หมู่บา้นมสีสีนัสดใส จงึไดช้ื่อเล่นมาว่า “ซานโตรีนีแห่งเกาหลี” เมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงหมู่บ้านกมัชอน จะพบว่าแต่ละซอยของหมู่บ้านทาสสีนัสวยงาม และยงั
ประดบัตกแต่งด้วยรูปปั้นแบบต่างๆ อย่างเช่น รูปปั้นนกบนหลงัคา หรอืรูปปั้น ฝงูปลา บนระเบยีงไม ้
ฯลฯ สื่อมวลชนมาท าข่าวเผยแพร่ ตัง้นิติบุคคลขึ้นในหมู่บ้านให้ชุมชนมรีายได้ ปรบัปรุงกายภาพทัง้
โครงสรา้งพืน้ฐาน ถนนหนทาง และภูมทิศัน์ใหส้ะอาด สะดวก และสวยงาม จดับรกิารรถบสัประจ าทาง 
พรอ้มทัง้เปิดใหภ้าคเอกชนและนกักจิกรรมจากภายนอกเขา้มาสรา้งกจิกรรมฟ้ืนฟู ทีส่ าคญัคอืการเน้นให้
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ชาวชุมชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ร่วมคดิร่วมท า เป็นพลงัพฒันาหมู่บา้นของตนเอง ท าใหม้เีศรษฐกจิ
และสภาพแวดลอ้มดขีึน้วา่ ความส าเรจ็ของการฟ้ืนฟูจากหมูบ่า้นบนเนินเขาทีถู่กทิง้รา้งกลบัมามชีวีติชวีา
น่าอยู่ จนได้รบัรางวลัเมอืงที่มทีิวทศัน์งดงามที่สุดในเอเชยี ในปีค.ศ. 2009 และค.ศ. 2010 ปัจจุบนัมี
นกัทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมหมูบ่า้นแห่งนี้เป็นจ านวนมากปีทีผ่า่นมามนีกัทอ่งเทีย่วเขา้ชมกวา่หกแสนคน    
   

3.1.4 การเดินทางเยือนสภาจงัหวดัฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ระหวา่งวนัท่ี 8 – 11 
กนัยายน 2559 

การเดินทางเยอืนสภาจงัหวดัฟุกุโอ
กะ ประเทศญี่ปุ่ น ตามโครงการสภาบ้านพี่เมอืงน้อง
และขยายความสมัพนัธ์กบัสภาเมอืงต่างประเทศ น า
โ ด ย  

น า ย นิ รั น ด ร์   ป ร ะ ดิ ษ ฐ กุ ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า
กรุงเทพมหานครและคณะ  รวมทัง้สิ้น 15 คน ซึ่ง
สภาจงัหวดัฟุกุโอกะได้จดัก าหนดการศึกษาดูงาน
ใหก้บัคณะ ดงันี้ 

- เ ข้ า เ ยี่ ย ม ค า ร ว ะ
ประธานสภาจงัหวดัฟุกุโอกะและรองผูว้่า
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ฟุ กุ โ อ ก ะ  
นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล สมาชิกสภา
กรุง เทพมหานคร ในฐานะประธาน
คณ ะก ร รม ก า ร โย ธ าแ ล ะผั ง เมื อ ง  
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น าคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน เข้าเยี่ยมคาราวะนายมาซายูกิ นาคาโอะ 
ประธานสภาจงัหวดัฟุกุโอะ หารอืแลกเปลี่ยนขอ้ราชการและศกึษาดูงานด้านสิง่แวดล้อมและนโยบาย
สาธารณะ เพื่อเป็นการสานความสมัพนัธต์ามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องกา้วเข้าปีที ่10 ซึง่ไดม้ขีอ้ตก
ร่วมกนัในการแลกเปลีย่นมุมมองการบรหิารและพฒันาเมอืงในดา้นต่างๆ โดยมคีณะสมาชกิสภาจงัหวดั
ฟุกุโอกะ ผูบ้รหิารส านักงานเลขาสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ และเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้งใหก้ารต้อนรบั ณ ห้อง
รบัรองที่ท าการสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ จากนัน้ทางคณะได้เดนิทางเขา้เยีย่มคาราวะนายเซทาโร่ ฮตัโตะร ิ
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฟุกุโอะ และคณะผูบ้รหิารจงัหวดัฟุกุโอะ ณ ศาลาวา่การจงัหวดัฟุกุโอกะ ในโอกาส
นี้ไดห้ารอืขอ้ราชการและแลกเปลีย่นแนวทางการบรหิารบา้นเมอืง และน ามาสู่ความร่วมมอืในดา้นต่างๆ 
ทัง้การรบัมอบรถดบัเพลิงจากสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ และมีการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกนัในด้าน
สิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว เศรษฐกจิ โดยการเดนิทางเยอืนครัง้นี้ทางสภากรุงเทพมหานครใหค้วามสนใจ
ในการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และมาตรการป้องกนัน ้าทว่ม ภยัพบิตัติ่างๆของจงัหวดัฟุกุโอกะ ซึง่
มองว่าเมืองฟุกุโอกะเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาและพฒันา ควรยดึรูปแบบเพื่อน าไปปรบัใช้เป็น
นโยบายทีต่้องชดัเจนและแก้ไขปัญหาไดจ้รงิ ทัง้นี้กรุงเทพมหานครยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอุทกภยัและ

ภยัพบิตัไิดค้วรมคีวามจรงิจงัและมแีบบแผนระยะสัน้ 
ระยะยาว ทัง้ต้องสร้างการเรยีนรู้ให้กับประชาชน
เพราะไม่ใชเ่รือ่งไกลตวั 

- รับ ฟั งบรรยายสรุปจากกอง
นโยบายสิ่งแวดล้อม  (Environmental Policies 
Division) จงัหวดัฟุกุโอกะนัน้มีจ านวนประชากร
ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อปี 2500 -
2510 เมอืงฟุกุโอกะประสบปัญหามลพษิและปัญหาขยะอย่างหนัก ต่อมาไดว้างนโยบายและด าเนินงาน
อย่างจรงิจงั โดยออกกฎหมายในการควบคุมการจดัการขยะ บรหิารจดัการขยะรไีซเคลิโดยรฐับาล และมี
การควบคุมกลุ่มเอกชน ซึง่เปลีย่นขยะเป็นเมด็เงนิเขา้รฐัซึง่ไดร้บัความร่วมมอืทุกภาคส่วน จงึเหน็ผลใน
ปัจจุบนั รวมถงึวธิกีารก าจดัขยะแบบฟุกุโอกะ หรอืวธิกีารแบบ Semi-aerobic Method ซึ่งน ้าชะขยะถูก
ระบายอย่างรวดเรว็ ลดการรัว่ซมึของน ้าชะขยะ อากาศบรสิุทธิ ์ใชเ้วลาฝังกลบน้อย โดยในจงัหวดัฟุกุโอ
กะมีบ่อก าจดัขยะแบบ Semi - aerobic Method ติดตัง้อยู่ด้วยและเป็นเทคโนโลยีการก าจดัขยะที่ได้
น ามาใชแ้ลว้ ณ เทศบาลเมอืงสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา 
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- รบัฟังบรรยายสรุปจากกองสาธารณูปโภคระบบน ้าทิง้ (Division of Sewer Infrastructure) 
การบรหิารจดัการน ้าเสยี การรไีซเคลิหลงัการบ าบดัน ้าเสยี การบรหิารจดัการน ้าเสยีเมื่อเกดิฝนตกหนัก
และน ้าท่วม การบ าบดัน ้าเสยี มกีารออกกฎหมายบ าบดัน ้าเสยี ตัง้โรงงานบ าบดัน ้าเสียใกลแ้ม่น ้าคูคลอง 
ซึง่รฐับาลและจงัหวดั ฟุกุโอกะสามารถควบคุมและบรหิารจดัการจดัเกบ็ค่าบ าบดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อย่างไรกต็าม การพฒันาและแก้ไขปัญหาต้องไดร้บัการสนับสนุนอย่างแท้จรงิจากรฐับาล ท้องถิน่ และ
ทุกภาคสว่น ซึง่เมอืงฟุกุโอกะคอืแบบอย่างทีป่ระสบความส าเรจ็ 

- รบัฟังบรรยายสรุปจากกองสวนสาธารณะและถนน (Parks and Streets Division) การ
ปรบัปรุงภูมทิศัน์การด าเนินการและบ ารุงรกัษาการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการบรหิารจดัการ
สวนสาธารณะเดมิจงัหวดัหรอืเทศบาลเป็นผู้จดัการดูแลสวนสาธารณะ แต่เมื่อปี 2546 ได้มกีารแก้ไข
กฎหมายเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการดูแลสวนและปรบัปรุงการใหบ้รกิาร ในปี 2551 จงัหวดัฟุกุโอกะได้น า
กฎหมายนี้มาใช ้โดยใหเ้อกชนเขา้มาเป็นผูบ้รหิารจดัการสวนสาธารณะและการบรหิารสิง่อ านวยความ
สะดวกทีจ่ดัใหบ้รกิารในสวนระยะเวลาของสญัญาคราวละ 5 ปี ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
ไดถ้งึรอ้ยละ 75 และมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จากการใหบ้รกิารรอ้ยละ 150 ทัง้นี้บรษิทัทีเ่ขา้มาด าเนินการจะ
มรีายไดจ้ากค่าบรกิาร เช่น สนามเทนนิส และการเปิดรา้นขายเครื่องดื่มและอาหารส าหรบัการมสีว่นร่วม
ของประชาชนได้ดงึให้สมาคมที่จดักจิกรรมอยู่ในสวนเขา้มามสี่วนร่วมในการท าความสะอาดสวน การ
ดแูลความปลอดภยั และการดแูลแปลงดอกไม ้เป็นตน้ 

- การรับฟังบรรยายสรุปจากกองอนุญาตและโครงสร้าง   (Structures and Permits 

Division) การบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินหลงัแผ่นดนิไหว การควบคุมอาคารสูง การควบคุมโครงสรา้ง
การก่อสรา้ง (มาตรฐานการตา้นทานแผ่นดนิไหว) การบรหิารสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลจงัหวดัฟุกุ
โอกะส าหรบัอาคารในจงัหวดัคุมาโมโต ้ซึง่ประสบภยัแผน่ดนิไหว 

- การศกึษาดูงานด้านระบบการบ าบดัน ้าเสยีแบบท่อร่วมศึกษาดูงานถงับ าบดัน ้าเสยี
แ บ บ 
ท่อร่วม (Water-Purifier Tank) อยู่ในความดูแลของหน่วยส่งเสรมิถงับ าบดัน ้าเสยี ฝ่ายแกไ้ขจดัการขยะ
และการรไีซเคลิ ส านักปลดักระทรวงสิง่แวดล้อม วตัถุประสงค์ เพื่อบ าบดัน ้าเสยีในชวีติประจ าวนัที่ถูก
ป ล่ อ ย 
จากบ้านเรอืนลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยตดิตัง้ถงับ าบดัน ้าเสยีแบบท่อร่วมแทนการตดิตัง้ถงับ าบดัน ้า
เสยีแบบท่อเดี่ยวที่ใช้บ าบดัเฉพาะน ้าสุขา ซึ่งนับตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2001 เริม่มกีารบงัคบัใช้
กฎหมายทีถู่กปรบัแกใ้หม่โดยใหต้ดิตัง้ถงับ าบดัน ้าเสยีแบบท่อร่วม โดยไดเ้ขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูาน ณ 
บรษิทั Fuji Clean.co.jp ณ เมอืงอสีุกะ ในจงัหวดัฟุกุโอกะ ผูผ้ลติถงับ าบดัน ้าเสยีขนาดใหญ่และแปรรปูรี
ไซเคลิขยะ 
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3.2 การต้อนรบัคณะจากสภาบ้านพ่ีเมอืงน้องตามโครงการสภาบา้นพ่ีเมืองน้องของสภา
กรงุเทพมหานคร 

   

3.2.1 การให้การต้อนรบัคณะยวุทูต
เมือง 
ยาชิโย ประเทศญ่ีปุ่ น 

วนัที่ 21 มกราคม 2559  ประธานสภา
กรุงเทพมหานครได้อนุญาตใหค้ณะยุวทูตจากเมอืงยาชิ
โย ประเทศญี่ปุ่ น รุ่นที่ 27 จ านวน 15 คน เขา้เยีย่มคารวะ
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ในโอกาสเดนิทางเยอืนกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ
เมืองยาชิโย ซึ่งด าเนินการโดยส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและ
เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่ น  ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรบัคณะยุวทูต
จ า ก เมื อ ง ย า ชิ โ ย  แ ล ะ ก ล ่า ว ชื่ น ช ม 
ต่อความส าเรจ็ของโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมกับเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่ น  
ที่ด าเนินการมานานถึง 27 ปี เนื่องจากเป็น
การส่งเสรมิให้เยาวชนของทัง้สองประเทศได้
เรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
เ ค า ร พ 
ในวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง น ามาสูค่วามเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งเยาวชนของทัง้สองประเทศ ซึง่
แ น่ น อ น ว่ า จ ะน า ไป สู่ ส ัน ติ ภ าพ ที่ ยั ง่ ยื น ใน อ น าค ต  พ ร้ อ ม ทั ้ง ยื น ยัน ว่ า  ส ภ าก รุ ง เท พ 
มหานครพรอ้มใหก้ารสนับสนุนโครงการดงักล่าวใหด้ าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และนายทาคาอะก ิมนิาม ิ
ผู้อ านวยการส านักแผนและบรหิารงานทัว่ไปแห่งเมืองยาชิโย ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง  กล่าว
ขอบคุณส าหรบัการตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น ครัง้นี้เป็นการเยอืนครัง้ที ่27 ของคณะยุวทตูจากเมอืงยาชโิย และ
จนถึงปัจจุบนัมเียาวชนเขา้ร่วมโครงการแล้วทัง้สิ้น 262 คน ซึ่งยุวทูตฯ รุ่นแรกๆ ที่มาเมอืงไทยต่างก็
ประทบัใจในความอบอุ่นเอื้ออาร ีเมื่อกลบัไปกย็งัเผยแพร่วฒันธรรมไทยอย่างกวา้งขวาง ทัง้นี้ โครงการ
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างยาวนานดว้ยการสนบัสนุนและความรว่มมอืจากสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร
ทุกทา่น 

3.2.2 การต้อนรบัคณะสภากรงุอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวนัท่ี 1 – 6 
กมุภาพนัธ ์2559 

สภากรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรบัคณะผู้แทนจากสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศ
มองโกเลยี ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศน าโดยนาย
บทัทลูกา แดชแจมส ์(Mr. Battulga Dashjamts) รวม 14 คน ดงันี้  

- เขา้เยี่ยมคารวะรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พลเอก คนินทร วงศาโรจน์   
สภากรุงเทพมหานคร และสภากรุงอูลานบาตอร์ ไดส้ถาปนาความสมัพนัธ์ฉันมติรระหว่างกนัมาตัง้แต่
วันที่ 29 พ.ย. 2542 ซึ่งเป็นเวลากว่า 17 ปี 
โดยมกีารพบปะแลกเปลีย่นอย่างสม ่าเสมอ มี
แนวคดิความร่วมมอืด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขในอนาคต ซึ่งกรุงอูลานบาตอร์
สนใจแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
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แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ธ า ร ณ สุ ข กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง ก รุ ง เ ท พ 
มหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส าหรบัการเยือนกรุงเทพมหานครของคณะสภากรุง
อูลานบาตอร ์ระหว่างวนัที ่1 - 6 กุมภาพนัธ ์2559 ในครัง้นี้ นอกจากเป็นการหารอืดา้นการบรหิารเมอืง
และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสภาทัง้สองเมืองแล้ว จะมีก าหนดการน าคณะผู้แทนจากสภากรุง
อูลานบาตอร์ไปศกึษาดูงานระบบผงัเมอืงและระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร ศึกษาการบรหิาร
โรงงานก าจดัขยะเทศบาลเกาะช้าง จงัหวดัตราด 
ร ว ม ทั ้ ง ศึ ก ษ าด้ า น ส ถ าน ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ประวตัิศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร อาทิ เยี่ยมชม
วดัพระศรรีตันศาสดาราม พระบรมมหาราชวงัและ
วดัพระเชตุพน  

- ศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน ้ าเงิน  โดยมี พลโท โชติภณ จันทร์อยู ่
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร น านาย
บัททูลก้า แดชแจมส์ ประธานสภากรุงอูลานบาตอร์ และคณะผู้แทนจากกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศ
มองโกเลยี จ านวน 14 คน เขา้ศกึษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส่วนต่อขยายช่วงหวัล าโพง - 
บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โดยนายชยัยุทธ์ มคะปุณโย ที่ปรกึษาฯ โครงการ และเจ้าหน้าที่
ผูเ้กีย่วขอ้งร่วมบรรยาย ณ หอ้งประชุม สถานีรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนสาขาท่าพระ พรอ้มกนันี้ทางคณะยงั
ได้ลงพื้นที่ดูการก่อสรา้งโครงการและตรวจเยีย่มอุโมงค์ลอดแม่น ้าเจ้าพระยาของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
บรเิวณสถานีสนามไชย ระยะทางยาว 2.3 กโิลเมตร ขนาดความลกึ 30.8 เมตร เชื่อมต่อฝัง่ตะวนัตกและ
ฝัง่ตะวนัออกของแมน่ ้าเจา้พระยา ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็พรอ้มใหบ้รกิารไดใ้นปี 2562 

 
 
 
 
 

 


